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ΣΡΗΣΖ 20 ΜΑΡΣΗΟΤ 2012 

 

Α. ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ: Ννκίδσ φηη κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε, θάπνηνη 

ηειεπηαίνη πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη έμσ ζα κπνπλ ζηγά - ζηγά. Να ζαο 

θαιεκεξίζσ φινπο, λα ζαο επραξηζηήζσ πνπ καο θάλεηε ηελ ηηκή λα έξζεηε 

γηα λα παξνπζηάζνπκε καδί νξηζκέλα απφ ηα έξγα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.  

 

Παξνπζίαζε ΔΠΠΔΡΑΑ 

Α. ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ: ηελ αξρή ζα πξνεγεζεί κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ ΤΠΔΚΑ αιιά ζηε ζπλέρεηα ν ιφγνο δίλεηαη ζε 

δηθαηνχρνπο νη νπνίνη ζα καο παξνπζηάζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ηα νπνία 

είηε πινπνηνχλ, είηε βξίζθνληαη ζε θάζε έλαξμεο πινπνίεζεο. 

  Δίκαη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ν Πξφεδξνο 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, δεμηά κνπ είλαη ν θ. 

Υαηδεπαξαδείζεο ν νπνίνο είλαη ν Πξντζηάκελνο ηεο ΔΤΓ – ΔΠΠΔΡΑΑ ηεο 

Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ν θ. Γξαβηάο αλαπιεξσηήο 

Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Α' πνπ είλαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο 

εληάμεηο ησλ έξγσλ, ν θ. Μακαινχγθαο Πξντζηάκελνο ηεο Οκάδαο Γ', ε θα 

Καινγεξάθνπ Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Γ'. Δίλαη επνκέλσο ηα βαζηθά 

ζηειέρε Πξντζηάκελνη ηνπ  ΔΠΠΔΡΑΑ. 

  Απφ αξηζηεξά κνπ είλαη ν θ. εξξάνο ν νπνίνο είλαη ν Πξφεδξνο 

ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ελφο απφ ηα ζεκαληηθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ 

ΤΠΔΚΑ, ν θ. Αγεξίδεο ν νπνίνο εθπξνζσπεί ην ΚΑΠΔ θαη ζα κηιήζεη γηα ηα 

έξγα ηα νπνία σο Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή εθπνλεί θαη φρη κφλν γηα 
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ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη βεβαίσο φινη εζείο πνπ ζα καο πείηε γηα ηα 

έξγα ηα νπνία πινπνηείηε. 

  Ξεθηλψληαο λα πσ φηη δελ είκαζηε αθφκε ηειείσο ζίγνπξνη αλ ζα 

κπνξέζεη ν Τπνπξγφο λα έξζεη, έρεη έλα πνιχ θνξησκέλν θαη βαξχ 

πξφγξακκα ηδίσο ζήκεξα, έρεη πνιιά πξάγκαηα ζην θεθάιη ηνπ. Ζ επηζπκία 

ηνπ είλαη θάπνηα ζηηγκή λα έξζεη, επνκέλσο δελ ζα απεπζχλσ εγψ θάπνην 

ραηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηνπ γηαηί ειπίδσ φηη ζα κπνξέζεη θάπνηα ζηηγκή λα έξζεη 

γηα έλα ζχληνκν ραηξεηηζκφ θαη κηα επαθή καδί ζαο. 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα ζα ζαο θάλσ κηα ζχληνκε 

παξνπζίαζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ βξηζθφκαζηε, γηα λα δψζσ κεηά ηνλ ιφγν 

ζηνλ θ. Αγεξίδε απφ ην ΚΑΠΔ θαη κεηά ζηνλ θ. εξξάν ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη λα θιείζνπκε έηζη ηελ πξψηε ελφηεηα δηθήο καο 

ελεκέξσζεο γηα ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. 

Απηά πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη ζε ηξεηο ελφηεηεο, ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΔΡΑΑ, ηελ πνξεία πινπνίεζεο  κέρξη 

ηψξα θαη πνηνη είλαη νη επφκελνη ζηφρνη ηφζν κεζνπξφζεζκνη φζν θαη νη 

άκεζνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Δίλαη έλα απφ ηα νθηψ ηνκεαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, είλαη ην 

ηξίην ζε κέγεζνο κεηά απφ ηελ «Δλίζρπζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο» θαη ην 

«Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ», είλαη δνκεκέλν ζε 11 Άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο εθ ησλ νπνίσλ νη 5 είλαη κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν 

πλνρήο θαη νη ππφινηπνη απφ ην ΔΣΠΑ.  

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζε 2,1 πεξίπνπ δηο επξψ, 1,86 

απφ ην Σακείν πλνρήο θαη ηα ππφινηπα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο είλαη ε πξνζηαζία, ε αλαβάζκηζε θαη ε 

αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ψζηε απηά λα απνηειέζνπλ ην 

ππφβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη έλα βαζηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. 

Έρεη δπν γεληθνχο ζηφρνπο κε βάζε απηφ ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν: 

ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ ηνπ θπζηθνχ 
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απνζέκαηνο θαη ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θη έλα δεχηεξν πνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ. 

Αλ ζέινπκε λα δνχκε θάπνηεο θαηεγνξίεο επεκβάζεσλ – 

παξεκβάζεσλ γηα λα κελ πάκε ζηνπο άμνλεο, βέβαηα φιεο απηέο νη θαηεγνξίεο 

παξεκβάζεσλ αληηζηνηρνχλ ή εκπεξηέρνληαη ζε θάπνηνπο Άμνλεο 

πξνηεξαηνηήησλ, αιιά νη θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ αθνξνχλ ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, ηηο βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο θαη ηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα θαη θαζαξέο κεηαθνξέο.  

Έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά ζε απνρεηεχζεηο, 

βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο, πξνζηαζία επαίζζεησλ πεξηνρψλ, θάπνηα έξγα 

χδξεπζεο αιιά θαη εμνηθνλφκεζεο λεξνχ κέζσ ειέγρνπ δηαξξνψλ ζε δίθηπα 

θπξίσο θαη εμνηθνλφκεζεο κέζσ επαλαρξεζηκνπνίεζεο λεξνχ, ε δηαρείξηζε 

ησλ ζηεξεψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

φπνπ θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ νη θνξείο δηαρείξηζεο θαη θάπνηα έξγα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ππνδνκέο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο κεγάιεο 

θιίκαθαο. Γελ είλαη θπξίσο ην πξφγξακκα ζηξακκέλν πξνο ηα 

αληηπιεκκπξηθά έξγα, αιιά θάπνηα κεγάια έξγα είλαη εληαγκέλα ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ. 

Αλ έξζνπκε ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, βηνθιηκαηηθέο 

αλαπιάζεηο θαη ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, έρνπκε πεξηζζφηεξεο απηή ηε 

ζηηγκή απφ 100 ηδησηηθέο επελδχζεηο κε πξνυπνινγηζκφ 180 εθ. επξψ κέζσ 

ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, έρνπκε ηειεζεξκάλζεηο φπσο είλαη ε ηειεζέξκαλζε 

ηεο Πηνιεκαΐδαο, έρνπκε θαζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο εληαγκέλεο ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη ην Μεηξφ Αηηηθήο θάπνην θνκκάηη ηνπ θαη ην Μεηξφ 

Θεζζαινλίθεο δεχηεξεο θάζεο.  

Έρνπκε επηδεηθηηθά Βηνθιηκαηηθά ζρνιεία, φπνπ ππάξρεη κηα 

πξφζθιεζε 40 εθ. επξψ απηή ηε ζηηγκή αμηνινγνχκε ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 

δνχκε ηη ζα θάλνπκε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Καη έρνπκε επηδεηθηηθά έξγα 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θνηλφρξεζηνπο 

δεκφζηνπο ρψξνπο. 

  Αλ έξζνπκε ζηηο απνρεηεχζεηο, ζηνπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ πεξηνρψλ, έρνπκε βάιεη ζα ζηφρν ζην 
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ΔΠΠΔΡΑΑ λα θαιχςνπκε ην θελφ πνπ ππάξρεη ζηνπο νηθηζκνχο κεηαμχ 2.000 

θαη 15.000 θαηνίθσλ. Δίλαη κηα ππνρξέσζε ηεο ρψξαο λα δεκηνπξγήζεη δίθηπα 

απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο ζηεο πεξηνρέο απηέο.  

  Έπξεπε ηα θξάηε - κέιε λα ην έρνπλ θάλεη απφ ην 2005 θπζηθά 

ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζε φια ηα θξάηε - κέιε, αλ ζεσξήζνπκε φηη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε αξρίδεη θαη πηέδεη θαη γίλεηαη πηεζηηθή πεξίπνπ 10 ρξφληα 

κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, κπνξεί λα πεξηκέλνπκε φηη θνληά ζην 2015 ζα 

έρνπκε ηηο πξψηεο πξνεηδνπνηεηηθέο επηζηνιέο, ηηο πξψηεο δηθαηνινγεκέλεο 

γλψκεο θαη πηζαλέο παξαπνκπέο ζην Γηθαζηήξην γηα κε ζπκκφξθσζε γηα 

ηνπο νηθηζκνχο απηνχο. 

Δθεί ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη φηη έρνπκε πεξίπνπ θάιπςε ηνπ 

18% ησλ νηθηζκψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ζε απηή 

ηελ θαηεγνξία είλαη πεξίπνπ 1.300.000 θάηνηθνη. Έλα 18% ησλ νηθηζκψλ 

απηψλ θαιχπηεηαη απφ απνρεηεχζεηο θαη βηνινγηθνχο θαη ζηφρνο καο είλαη λα 

θηάζνπκε κέρξη ην 2015 ζην πεξίπνπ 60%. 

Ννκίδνπκε φηη κε έλα ηέηνην πνζνζηφ ζα κπνξνχκε θαη λα 

θαιχςνπκε ζεκαληηθέο αλάγθεο, αιιά παξάιιεια λα κπνξνχκε λα έρνπκε κηα 

θαιή απάληεζε ζε νπνηεζδήπνηε πηέζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηαηί 

θαη νη άιιεο ρψξεο είλαη ακθίβνιν αλ ζα κπνξέζνπλ λα έρνπλ ηθαλνπνηήζεη 

φιεο ηηο απαηηήζεηο γηα ηέηνηεο ππνδνκέο. 

ε απηή ινηπφλ ηελ θαηεγνξία φπνπ έρνπκε θάλεη κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα εληάμνπκε έξγα, έρνπκε εληάμεη 215 Οηθηζκνχο 

πνπ εμππεξεηνχλ 850.000 θαηνίθνπο ίζσο θαη ιίγν παξαπάλσ.   

Μαθάξη λα πινπνηεζνχλ φια απηά ηα έξγα γηαηί ζα έρνπκε 

θαιχςεη αθφκε θαη παξαπάλσ απφ ην 60% ην νπνίν ιέκε. Σν 60% είλαη κηα 

πην ζπληεξεηηθή πξφβιεςε επεηδή είλαη πνιχ πηζαλφ κεξηθά απφ απηά ηα 

έξγα είηε λα κελ πξνρσξήζνπλ θαζφινπ, είηε λα πξνρσξήζνπλ κε αξγφηεξν 

ξπζκφ, ψζηε λα κελ κπνξέζνπλ λα νινθιεξσζνχλ κέρξη ην 2015.  

Δίλαη ινηπφλ φπσο ζα ην πσ θαη ζην ηέινο ηεο παξνπζίαζήο 

κνπ επηηαθηηθή ε αλάγθε κεηά ηελ έληαμε ησλ έξγσλ λα γίλεη κηα πνιχ κεγάιε 

θηλεηνπνίεζε, μέξσ πφζεο δπζθνιίεο ππάξρνπλ απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηδίαο ζπκκεηνρήο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΦΠΑ, απφ αληεγθιήζεηο, απφ 

δηθαζηηθέο εκπινθέο, απφ ρίιηα δπν πξάγκαηα, αιιά ηνπιάρηζηνλ ζην θνκκάηη 
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εθείλν πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνξέσλ ησλ 

δηθαηνχρσλ γηα λα πξνθεξχμνπλ γξήγνξα λα επηηαρχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη λα κελ ράλνπκε ρξφλν, είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ, αιιηψο πξάγκαηη ζα βξεζνχκε ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα ρξεηάδεηαη 

λα απεληάμνπκε έξγα, ηα νπνία απφ ηελ πνξεία ηνπο ζα δείρλνπλ φηη δελ  

κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζηελ πξνγξακκαηηθή απηή πεξίνδν. 

Πέξα απφ απηφ αλνίμακε θαη έλα κέησπν, θάλακε κηα 

πξνζπάζεηα λα εληάμνπκε θαη νηθηζκνχο θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ παξ' φιν 

πνπ δελ απνηειεί απζηεξή ππνρξέσζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Καη ην 

θάλακε, γηαηί ππάξρνπλ επαίζζεηεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα θαη είλαη πνιιέο 

απηέο νη επαίζζεηεο πεξηνρέο γηαηί είλαη πάξα πνιιά ηα σξαία κέξε ζηελ 

Διιάδα, πνπ ρξίδνπλ πξνζηαζίαο, ηφζν παξάθηηεο πεξηνρέο φζν θαη πεξηνρέο 

πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε επαίζζεηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθψλ πδάησλ. 

Έρσ πεη φηη νη αλάγθεο γηα λα θαιπθζνχλ φινη νη νηθηζκνί θάησ 

απφ 2.000 κπνξεί λα μεπεξλάλε ηα 4 δηο επξψ. Σα έξγα πιένλ γίλνληαη πνιχ 

δαπαλεξά, δηφηη φζν πην αξαηνθαηνηθεκέλνη είλαη νη νηθηζκνί, ηφζν ην αλά 

εμππεξεηνχκελν άηνκν – θφζηνο αλεβαίλεη πνιχ, επνκέλσο κε ηα 500 εθ. πνπ 

έρνπκε πξνυπνινγίζεη γηα ηε δξάζε απηή, είλαη ιίγν ε θνξπθή ηνπ 

παγφβνπλνπ.  

Δίλαη επηιεθηηθά, 15-20% ησλ πεξηπηψζεσλ γηα νηθηζκνχο θάησ 

απφ 2.000 αιιά ρξεζηκνπνηνχκε ζαθή θξηηήξηα λα βξίζθνληαη θνληά ζε 

επαίζζεηεο πεξηνρέο, αλαθέξνληαη κεξηθέο: ν Παγαζηηηθφο Κφιπνο, ν 

Κνξηλζηαθφο, Θεξκατθφο, Μαιιηαθφο, Σακηεπηήξεο Πιαζηήξα, Δχελνπ θαη 

Μφξλνπ, Λίκλεο Πακβψηηδαο, Σξηρσλίδαο, Αζσπφο θαη ηα ινηπά, αιιά δελ 

είλαη  κφλν απηέο.  

Πξνζπαζνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε νινθιεξσκέλεο δξάζεηο 

γηα ηε δηαρείξηζε ιπκάησλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Έηζη 

έρνπκε εληνπίζεη, δελ είλαη ηα κφλα, είλαη ελδεηθηηθά ηειείσο: ην χζηεκα 

πεξρεηνχ – Μαιηαθνχ, ην χζηεκα Σξηρσλίδαο ην νπνίν είλαη έλα επαίζζεην 

ππνζχζηεκα, ηνλ Κνξηλζηαθφ ηφζν ηνλ αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ Κνξηλζηαθφ πνπ 

ζέινπκε πξαγκαηηθά ηα παξαιηαθά κέησπα λα ηα εμππεξεηήζνπκε απφ 

άπνςε απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθψλ, ηνλ Παηξατθφ επίζεο, ηνλ Παγαζεηηθφ, 

ηνλ Δπβντθφ. 
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Έξρνκαη ζε κηα άιιε δξάζε πνπ είλαη ε εμνηθνλφκεζε λεξνχ, 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη πδξεχζεηο. Υηεο είρακε ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πξνπιάζκαηνο δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ γηα ην πδαηηθφ Γηακέξηζκα ηεο Αηηηθήο 

θαη έγηλε εκεξίδα δηαβνχιεπζεο γηα νξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε 

εθδνζεί θαη αλαπηπρζεί ζην δηαδίθηπν. 

Δθεί είπα έλα παξάδεηγκα, φηη ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ρξεζηκνπνηνχκε γχξσ ζηα 420 εθ. θπβηθά λεξφ 

ην ρξφλν πνπ είλαη πνιχ θνληά ζε απηφ πνπ είλαη ην αμηφπηζην πδαηηθφ 

δπλακηθφ, ε δηνρεηεπηηθφηεηα ησλ έξγσλ θαη ε δπλακηθφηεηα ησλ έξγσλ 

επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ. ια απηά καδί ιίγν πνιχ θπκαίλνληαη κεηαμχ 450 θαη 

500 εθ. θπβηθψλ. 

Ση ζεκαίλεη απηφ; εκαίλεη φηη εάλ δελ πεξηνξηζηνχκε ζε απηά ηα 

λνχκεξα ηεο ηάμε ησλ 450 εθ. θπβηθψλ θαη πξνρσξήζνπκε ζε κία αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο, κνηξαία ζα βξεζνχκε ζηε ζέζε λα ςάρλνπκε λα βξνχκε 

κεηαθνξέο λεξνχ απφ αθφκε πην καθξηά, ή λα πεγαίλνπκε ζε πνιχ 

δαπαλεξέο καδηθέο αθαιαηψζεηο.  

ζν νη αθαιαηψζεηο κπνξνχλ λα απνηεινχλ ιχζε θαη λα είλαη 

κηα ειθπζηηθή ιχζε ζηηο πεξηπηψζεηο λεζηψλ φπνπ δελ ππάξρνπλ άιιεο 

ιχζεηο, ελ πάζε πεξηπηψζεη ην λα πεη θαλείο φηη ζα θάλεη κηα καδηθή 

αθαιάησζε γηα ηελ Αζήλα, είλαη άιιεο θιίκαθαο έξγν θαη λνκίδσ φηη νη 

πεξηβαιινληηθέο ηνπ επηπηψζεηο θαη ε ζθνπηκφηεηά ηνπ πξέπεη λα θνηηαρηεί κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Ση ζέισ λα πσ κε απηφ; Θέισ λα πσ φηη ζηελ Αζήλα ζα πξέπεη 

λα κάζνπκε λα δνχκε κε 450 εθ. θπβηθά, θάλνληαο κηα ζπλεηή θαη νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη κέζα ζε απηφ κπνξνχκε λα δψζνπκε 

έλα πεξηζψξην αζθαιείαο πνπ καο ρξεηάδεηαη κέζα απφ εμνηθνλφκεζε λεξνχ 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη πδξεχζεηο. 

Δθηηκψ φκσο φηη ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο κπνξνχκε λα 

εμνηθνλνκήζνπκε πεξίπνπ 10% ηνπιάρηζηνλ απφ ην ζπλδπαζκφ ηέηνησλ 

δξάζεσλ, δειαδή έιεγρν δηαξξνψλ ζηηο πδξεχζεηο, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη 

εμνηθνλφκεζε θαη‟ νίθνλ ζηελ πεξίπησζε απηή, πξάγκα πνπ καο δίλεη ην 

πεξηζψξην λα θηλεζνχκε κε αζθάιεηα ζε απηφ ην πιαθφλ ησλ 450 εθ. 

θπβηθψλ.  
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Αιιά βέβαηα ε αλάγθε γηα εμνηθνλφκεζε λεξνχ είλαη επξχηεξε 

ησλ Αζελψλ. ιε ε αλαηνιηθή ζρεδφλ Διιάδα πνπ έρεη ζρεηηθά ρακειέο 

βξνρνπηψζεηο έρεη πξφβιεκα λεξνχ, έρεη ειιεηκκαηηθά πδαηηθά ηζνδχγηα θαη 

βέβαηα φηαλ ην αξδεπηηθφ λεξφ είλαη θαζνξηζηηθφ δελ πξφθεηηαη κε απηά ηα 

κέηξα λα θάλνπκε κηα πνιχ  κεγάιε παξέκβαζε. 

Πέξα φκσο απφ ην ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ ηέηνηα 

κέηξα εμνηθνλφκεζεο, κπνξεί ηνπηθά φπσο ζηελ Αζήλα ή φπσο ζε πνιιά 

λεζηά λα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Δθεί δειαδή πνπ ε θαηαλνκή  κεηαμχ 

αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη άιισλ ρξήζεσλ δελ είλαη ε γλσζηή ζε παλειιαδηθή 

θιίκαθα 85%  γηα άξδεπζε θαη 85% αιινχ. 

Ση έρνπκε θάλεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Έρνπκε κηα πξφζθιεζε γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ε νπνία θπκαίλεηαη πεξί ηα 60 εθ., έρνπλ γίλεη 

πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη απηή ηε ζηηγκή θαη λνκίδσ φηη ζα κπνξέζνπκε λα 

ρξεκαηνδνηήζνπκε έξγα απφ πεξίπνπ 20 Γήκνπο πνπ έρνπλ θάλεη ζρεηηθή 

πξφηαζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ιπκάησλ. 

Βνεζάεη ζε απηφ ην φηη έρνπκε θαιχςεη ην ζεζκηθφ θελφ πνπ 

ππήξρε κε ηελ έθδνζε ηεο ΚΤΑ πνπ θαζνξίδεη κε πνηνπο φξνπο θαη πνηεο 

πξνυπνζέζεηο κπνξεί ε επαλαρξεζηκνπνίεζε λα γίλεη κε αζθαιή ηξφπν, άξα 

έρνπκε ην ζεζκηθφ πιαίζην. Καη είκαζηε ζηε θάζε αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνηάζεσλ. 

Έρνπκε επίζεο κηα πξφζθιεζε ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε 

πεξίπνπ 75 εθ. επξψ, ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηνλ έιεγρν δηαξξνψλ ζε 

πδξεπηηθά δίθηπα αζηηθψλ θέληξσλ θαη ήδε έρνπλ εληαρζεί αξθεηνί Γήκνη γηα 

ηέηνηνπ είδνπο πξνκήζεηεο θαη έξγα θαη αλαθέξσ ελδεηθηηθά θάπνηεο απφ ηηο 

πφιεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί. 

  Έρνπκε επίζεο θάλεη θάπνηα έξγα δηαρείξηζεο πφζηκνπ λεξνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 130 εθ. επξψ. Δδψ μερσξίδνπλ θάπνηα έξγα φπσο είλαη ν 

δηπιαζηαζκφο ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο πφζηκνπ 

λεξνχ ζηε Θεζζαινλίθε θαηά 150.000 θπβηθά ηελ εκέξα, έλα έξγν ηεο ηάμεσο 

ησλ 35 εθ., ην έξγν ζηελ Ζιεία ην νπνίν λνκίδσ ζα ην παξνπζηάζεη ν 

Γήκαξρνο αξγφηεξα, ν Σακηεπηήξαο ηνπ κνθφβνπ, ν νπνίνο ιχλεη ην 

πδξνδνηηθφ πξφβιεκα ζην κηζφ πεξίπνπ λνκφ ηεο Καξδίηζαο θαη εδψ ζα 
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ππάξμεη κηα παξνπζίαζε γηα ην έξγν θαη βεβαίσο πξνρσξνχκε θαη κε ηελ 

έληαμε έξγσλ χδξεπζεο γηα ηνπο Παμνχο θαη γηα έλα θνκκάηη ησλ αλαγθψλ ηεο 

Κέξθπξαο. 

Έλα ελδεηθηηθφ έξγν επαλαρξεζηκνπνίεζεο φπσο ην βιέπνπκε 

ζην ζχλνιφ ηνπ, κηιάσ γηα ηελ Φπηάιιεηα φπνπ είλαη έλα απφ ηα έξγα ηα 

νπνία έρνπλ πξνηαζεί θαη ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή αμηνινγνχληαη γηα λα 

εληαρζνχλ θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δπλαηφηεηα λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπκε 

έλα κέξνο βέβαηα ησλ ιπκάησλ ηεο Φπηάιιεηαο, ηα 800.000 θπβηθά ηελ εκέξα 

ιχκαηα ζηελ Φπηάιιεηα γηα λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζέινπλ κεγάινπο 

θάκπνπο δελ είλαη κηα εχθνιε ηζηνξία, επνκέλσο κηιάκε γηα 20 έσο 40 

ρηιηάδεο θπβηθά ηελ εκέξα, έλα κηθξφ πνζνζηφ, ην νπνίν ζε πξψηε θάζε 

πεξηιακβάλεη: αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα λα επηηεπρζεί ε 

ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία πνπ απαηηείηαη θαη κεηά δηνρέηεπζε πάιη ζηελ αθηή 

γηα λα δηνρεηεπηεί πξνο ην παξαιηαθφ κέησπν θαη πηζαλφ θαη ζην Πνηθίιν 

ξνο. 

Δίλαη κηα πξφηαζε ε νπνία έρεη ππνβιεζεί κε ζπλεξγαζία ηεο 

ΔΤΓΑΠ κε ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ. 

Γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα. Δίλαη έλα ηεξάζηην πξφβιεκα, είλαη έλα 

επηηαθηηθφ πξφβιεκα έλα πξφβιεκα ην νπνίν εγθπκνλεί θηλδχλνπο 

πξνζηίκσλ. Τπάξρεη ην κεγάιν ζέκα εθαξκνγήο ησλ ΠΔΓΑ δελ ζα 

αλαθεξζψ ζηηο δπζθνιίεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο φινπ απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηελ πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ 

θαη ηελ αλάγθε βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ (ΦνΓΑ, Πεξηθέξεηεο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ΤΠΔΚΑ), ππάξρνπλ 

αξθεηά πξνβιήκαηα αθφκε.  

Σν ΔΠΠΔΡΑΑ ζπκκεηέρεη κε θνλδχιηα ηα νπνία εθρσξεί ζηηο 

Πεξηθέξεηεο πεξίπνπ 242 εθ. επξψ θαη δελ θξχβσ φηη ην ΔΠΠΔΡΑΑ αλεζπρεί 

γηα ην ρακειφ ξπζκφ αμηνπνίεζεο θαη απνξξφθεζεο ησλ θνλδπιίσλ απηψλ ζε 

αξθεηέο Πεξηθέξεηεο. Δίλαη εθρσξεκέλα ρξήκαηα ηα νπνία ζε θάπνην βαζκφ 

θάζνληαη δηφηη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο νη πεξηθεξεηαθέο δελ κπνξνχλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε έλα νινθιεξσκέλν έξγν εξγνζηαζίσλ ή νηηδήπνηε άιιν 

ρξεηάδεηαη. 
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Πξηλ απφ απηφ, πην επηηαθηηθφ είλαη ην πξφβιεκα ησλ 

αλεμέιεγθησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ησλ ΥΑΓΑ φπνπ ην Ννέκβξην 

είρακε αξθεηνχο. Δίρακε μεθηλήζεη απφ κεξηθέο ρηιηάδεο ηέινο πάλησλ είρακε 

θηάζεη ζηνπο 700 κε έληαμε 350 ΥΑΓΑ θηάζακε ην Ννέκβξην λα έρνπκε 395 

ΥΑΓΑ  νη νπνίνη δελ είραλ απνθαηαζηαζεί, 90 δε απφ απηνχο αθφκε ελεξγνί.  

Γίλεηαη κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα λα εληάμνπκε ηα έξγα απηά γηα 

λα αξρίζεη ε απνθαηάζηαζε, πξνυπνηίζεηαη θιείζηκν βέβαηα ησλ ΥΑΓΑ φζσλ 

ιεηηνπξγνχλ, πνπ μέξνπκε πφζν δχζθνιν είλαη θαη πφζα ζπλνδά έξγα 

ρξεηάδνληαη. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ηελ νπνία ζέισ λα ζπλνςίζσ σο εμήο: 

ην ΔΠΠΔΡΑΑ έρνπλ ππνβιεζεί πξνηάζεηο γηα 250 ΥΑΓΑ, 

έρνπκε θάλεη κηα εληαηηθή πξνζπάζεηα θαη έρνπκε εληάμεη ηνπο 200 απφ 

απηνχο θαη πηζηεχνπκε φηη ηνπο ππφινηπνπο 50 ζα ηνπο έρνπκε εληάμεη κέρξη 

ην ηέινο ηνπ Μαξηίνπ.  

Οη ππφινηπνη 140-150 πεξίπνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηα ΠΔΠ θαη 

ζπλερίδνληαη λα ππνβάιινληαη ηα ΠΔΠ ησλ Πεξηθεξεηψλ ψζηε λα κπνξέζνπκε 

λα θαηαθέξνπκε ζην ηέινο ηνπ 2012 είλαη ιίγν αηζηφδνμν, αιιά είλαη θαη ιίγν 

αλαγθαίν λα ην θάλνπκε αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηελ πίεζε πνπ δερφκαζηε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην ηέινο ηνπ 2012 λα έρνπκε κπνξέζεη λα 

έρνπκε θιείζεη θαη λα έρνπκε απνθαηαζηήζεη ηνπο ΥΑΓΑ θαη βέβαηα λα έρνπκε 

βξεη ηηο ελδηάκεζεο εθείλεο ιχζεηο, πνπ ζα καο δψζνπλ ην πεξηζψξην ρξφλνπ 

λα έρνπκε ηελ νξηζηηθή ιχζε κε ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ΠΔΓΑ ή ηελ νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζή ηνπο. 

Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Δδψ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηηο 

δξάζεηο ησλ θνξέσλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ νη νπνίεο 

ρξεκαηνδνηνχληαη κε 85 εθ. επξψ, αιιά βέβαηα δελ είλαη κφλν απηφ ππάξρνπλ 

δξάζεηο θπξίσο ρξεκαηνδνηεκέλεο απφ ην ΔΣΠΑ νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ 

αθφκε θαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

Δίλαη έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο, είρακε κείλεη πνιχ πίζσ ζην ζέκα 

ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ. Βξηζθφκαζηε ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ γηα ηα 10 

απφ ηα 14 εηδηθά Γηακεξίζκαηα έρνπλ νινθιεξσζεί ηα ζρέδηα θαη έρνπλ ηεζεί 

ζε δηαβνχιεπζε θαη παξάιιεια  κπαίλεη κπξνζηά ήδε απφ ηψξα γηα κεξηθέο 

παξακέηξνπο θαη γηα κεξηθνχο θνξείο έρεη μεθηλήζεη ην εζληθφ Γίθηπν 
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παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ λεξψλ, ην νπνίν θη απηφ 

ρξεκαηνδνηείηαη κε 28 εθ. απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ. 

Πέξα απφ απηφ ππάξρνπλ εηδηθφηεξα έξγα, ελδεηθηηθά ηε ιίκλε 

ηεο Κάξιαο κε πξνυπνινγηζκφ απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ 50 εθ. επξψ θαη ηελ 

πνιχπαζε Κνξψλεηα ηελ νπνία εληάμακε μαλά κε 20 εθ. επξψ γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ζπλερίζνπκε ηα έξγα ηα νπνία είραλ ζηακαηήζεη, λα 

αλαηξέςνπκε ηελ εηθφλα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηελ απέληαμε ηνπ έξγνπ 

πνιχ κεγάιεο θαζπζηέξεζεο ηελ πεξίνδν 2005-2009.  

Ξέξεηε φηη βξηζθφκαζηε πξν Γηθαζηεξίνπ γηα ηε ιίκλε Κνξψλεηα. 

Έρνπκε απεληάμεη ην έξγν ειπίδνληαο λα πξνρσξήζνπλ γξήγνξα ηα κέηξα θαη 

βέβαηα λα γίλνπλ θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα πνπ ρξεηάδνληαη. 

Πηζηεχνπκε φηη κε φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ππάξρεη κηα 

ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη δεκηνπξγία απαζρφιεζεο, έρνπκε θάλεη εθηηκήζεηο 

πνπ δείρλνπλ φηη γηα ην δηάζηεκα 2012-2015 κπνξνχκε πινπνηψληαο ηα έξγα 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ λα δεκηνπξγήζνπκε 20.000 αλζξσπνέηε απαζρφιεζεο έλα 

ζεκαληηθφ λνχκεξν θαη έλα ζεκαληηθφ λνχκεξν είλαη επίζεο θαη ην 2.700 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο ζε κφληκε πιένλ βάζε. 

Ζ πνξεία ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. 

Σν ΔΠΠΔΡΑΑ ήηαλ έλα πξφγξακκα κε πξνβιήκαηα. Δγγελψο 

έρεη πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ, νη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο είλαη πνιχ 

δχζθνιν πην δχζθνιν λα πινπνηεζνχλ απφ άιια έξγα. Απηφ θαη ζεσξεηηθά 

ηεθκεξηψλεηαη αιιά θαη ε εκπεηξία ην δείρλεη γηαηί αλ δνχκε θαη ζηα 

πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα ζα δνχκε φηη ηα έξγα εθείλα ηα νπνία έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην πεξηβάιινλ, είλαη απηά ηα νπνία πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα.  

Δίλαη δχζθνιν λα σξηκάζνπλ, ππάξρεη ην ζέκα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ππάξρεη ην ζέκα ηεο απνδνρήο θαη 

ζπλαίλεζεο γηα πνιιά απφ απηά ηα έξγα, δελ απνηεινχλ δηθαηνινγίεο 

απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα.  

Σν ΔΠΠΔΡΑΑ ήηαλ ζε κηα ηξαγηθή θαηάζηαζε απφ άπνςεο 

ελεξγνπνίεζεο πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα. Βιέπεηε κφλνη ζαο ηα λνχκεξα, φηη 

αθφκε θαη αξρέο ηνπ 2011 γηα λα κελ κηιήζσ ζηηο αξρέο ηνπ 2010, φπνπ ήηαλ 
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εληαγκέλα 63 εθ. έλα ειάρηζην πνζφ, αθφκε θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2011 είρακε 

πνζνζηφ έληαμεο πνπ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 60%. 

Απμήζακε θαηά 170% ηηο εληάμεηο ην 2011 θαη έρνπκε θηάζεη 

ζήκεξα ζε πεξίπνπ 3,8 δηο έλα λνχκεξν, ην νπνίν δεκηνπξγεί πνηθίια 

ζπλαηζζήκαηα θαζψο εθθξάδεη κηα ππεξδέζκεπζε θαηά 180%. Καη είλαη ζέκα 

λα δνχκε πσο απηφ ην πξάγκα ζα κπνξέζνπκε κε αζθάιεηα λα κελ νδεγήζεη 

βεβαίσο ζε ππέξβαζε ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκάησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε ην ΔΠΠΔΡΑΑ κε απηή ηελ ελεξγνπνίεζε 

πνπ έρεη θάλεη απηή ηε ζηηγκή είλαη ην πξψην ζε εληάμεηο κεηαμχ ησλ 

πξνγξακκάησλ.  

Ννκηθέο δεζκεχζεηο. 

Βξηζθφκαζηε ζε πεξίπνπ 40% ζα κπνξνχζε λα είλαη θαιχηεξα. 

Δίκαζηε ιίγν θάησ απφ ην  κέζν φξν ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ, παξ' φιν 

πνπ θη εδψ ην 2011 ππήξμε κηα ζεκαληηθή βειηίσζε θαηά 150% θηάλνληαο 

απφ ηα 340 ζηα 840 εθ.  ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο απνξξνθήζεηο εδψ είκαζηε θνληά ζην 24-25% 

πάιη κεηνλεθηνχκε ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ησλ άιισλ πξνγξακκάησλ πνπ 

λνκίδσ είλαη πεξίπνπ ζην 30%. ηφρνο καο είλαη ζην ηέινο ηνπ 2012 λα 

έρνπκε μεπεξάζεη ζε δαπάλεο ην 40% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Γηα λα θιείλσ ηη πξνγξακκαηίδνπκε γηα ηελ επφκελε πεξίνδν. 

Γηθή καο ππνρξέσζε είλαη λα επηηαρχλνπκε θάπνηεο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηηο εγθξίζεηο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο πνπ νπνηαδήπνηε βήκαηα είλαη 

εθείλα πνπ πξέπεη λα πξνυπάξμνπλ πξηλ νη δηθαηνχρνη κπνξέζνπλ λα 

πξνθεξχμνπλ ηα έξγα. 

Έρνπκε θάλεη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ ηελ πεξίνδν ην 

ρξφλν ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη ησλ εληάμεσλ πνπ ήηαλ ην ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ 

2011, ην 2012 πξέπεη λα γίλεη ην ζήκα θαηαηεζέλ νη λνκηθέο δεζκεχζεηο. 

Φηιφδνμνο ζηφρνο καο είλαη λα κπνξέζνπκε λα θηάζνπκε ηηο λνκηθέο 

δεζκεχζεηο απφ ην 40% πνπ είλαη ζήκεξα ζην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Οκνινγψ φηη είλαη θηιφδνμνο, αιιά πξέπεη λα θάλνπκε κηα 

ηεξάζηηα πξνζπάζεηα λα δνχκε φια εθείλα ηα βήκαηα θαη εδψ πξέπεη λα 
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ππάξμεη ε ζπλδξνκή φισλ ησλ δηθαηνχρσλ, γηαηί είλαη ηα βήκαηα εθείλα πνπ 

αθνινπζνχλ ηελ έληαμε θαη θαηαιήγνπλ κε ηε ζχκβαζε. 

Άξα πξνεηνηκαζία ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, έγθξηζε ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο, πξνθήξπμε ηνπ έξγνπ, Δπηηξνπή θαη δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ αμηνιφγεζεο θαη κεηά βεβαίσο νη νπνηεζδήπνηε ελζηάζεηο 

πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ή ην απεπθηαίν δηθαζηηθέο εκπινθέο, πνπ 

δεκηνπξγνχλ πνιχ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο. 

Θα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηήζνπκε απηνχο ηνπο ρξφλνπο θαη ζε 

φ,ηη καο αθνξά ζηελ έγθξηζε παξαδείγκαηνο ράξηλ ησλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο, αιιά θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνπο δηθαηνχρνπο ζηελ πξνεηνηκαζία, 

ζηελ πξνθήξπμε, ζηελ αμηνιφγεζε απφ ηηο Δπηηξνπέο. Γελ ππάξρεη 

πεξηζψξην ρξφλνπ.  

Θα έξζσ λα ζαο πσ φηη έλα απφ ηα πξάγκαηα ζηνπο θηιφδνμνπο 

ζηφρνπο πνπ έρνπκε γηα ην 2012, είλαη φηη πξέπεη λα νινθιεξψζνπκε ηηο 

εληάμεηο άκεζα, λα θάλνπκε ηελ επίζπεπζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη 

ζπκβαζηνπνίεζεο θαη κεηά λα έξζνπκε ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ θεθάιαην  πνπ 

ιέγεηαη ε εμέηαζε ηεο αλαγθαηφηεηαο απέληαμεο έξγσλ. 

Έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα καμηιάξη κε ηελ ππεξδέζκεπζε πνπ 

έρνπκε θάλεη, ψζηε λα ππάξρνπλ έξγα –θαη ππάξρνπλ θη άιια έξγα πνπ δελ 

έρνπλ εληαρζεί θαη ηα νπνία κπνξεί λα σξηκάζνπλ ζηελ πνξεία- θαη ε γξακκή 

πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζα είλαη αξθεηά ζθιεξή. Γελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα λα 

πεξηκέλνπκε θαλέλαλ γηα ζεκαληηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε λεθξά θαη 

θνηκψκελα έξγα. 

Πνιιέο θνξέο ζε ράξηεο δείρλνπκε ηα εληαγκέλα έξγα θαη έρσ 

πεη φηη είλαη εχθνιν λα βάιεηο ζεκαηνχιεο πνηα είλαη ηα εληαγκέλα έξγα, αιιά 

ηφζν εχθνιν είλαη λα ηηο βγάιεηο θηφιαο. Δάλ δηαπηζηψζνπκε θαζπζηεξήζεηο -

λνκίδσ ήδε κεξηθνί Γήκνη έρνπλ πάξεη θάπνηεο επηζηνιέο ζε έξγα ηα νπνία 

έρνπλ θαζπζηεξήζεη- ην 2012 ζα είλαη ε πεξίνδνο ηνπ μεθαζαξίζκαηνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. ε φξνπο εληάμεσλ ζα θηλεζνχκε ζηα ίδηα επίπεδα, ζα κπνπλ 

κεξηθά έξγα ζα θχγνπλ άιια έξγα, ζα κείλεη ην ίδην πνζνζηφ, αιιά ζα αιιάμεη 

ε πνηνηηθή ζχλζεζε ησλ έξγσλ, ζα είλαη πνιχ πην ψξηκα θαη πνιχ πην 

πξνρσξεκέλα έξγα.  
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Δπνκέλσο θάλσ γηα κηα αθφκε θνξά έθθιεζε: δελ κπνξεί λα 

ραζεί θαζφινπ ρξφλνο, δελ κπνξεί λα ραζεί θαλέλα επξψ απφ ην πξφγξακκα. 

Οη απαηηήζεηο είλαη ζθιεξέο κε ηα λ+2 κε ηα λ+3 γηα ην 2012-2013 ζε 

απνξξφθεζε θαη πξαγκαηηθά είλαη ινγηθφ λα πεη θαλείο φηη δελ ζα θηλδπλεχζεη 

λα ράζνπκε ρξήκαηα γηαηί έρνπκε νλνκαηίζεη θη έρνπκε ππνζρεζεί έλα έξγν 

ηελ ψξα πνπ δελ πξνρσξάεη, ελψ ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί έλα άιιν 

ψξηκν έξγν, είηε ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο είηε αθφκε θη άιιεο θαηεγνξίαο εθφζνλ 

πξφθεηηαη λα νδεγήζεη ζε δαπάλεο. 

Πξαγκαηηθά ζέισ λα επηζεκάλσ φηη θαλείο δελ κπνξεί λα ζεσξεί 

ην εληαγκέλν έξγν φηη ην έρεη –αο κνπ επηηξαπεί ε έθθξαζε- θαπαξψζεη θαη 

κπνξεί λα ην δηαρεηξίδεηαη πιένλ κε ξπζκνχο πνπ ζα επηιέμεη ν ίδηνο ν 

δηθαηνχρνο. Σέηνηα πνιπηέιεηα δελ ππάξρεη. 

Καη ζα είκαζηε breathing on your neck πνπ ιέλε θαη νη 

Αγγινζάμνλεο, πνιχ ζπζηεκαηηθά ζε πνιχ ζπζηεκαηηθή βάζε πνπ βξίζθεζηε, 

ηη θάλεηε, γηαηί ππάξρεη θαζπζηέξεζε. Δλδηάκεζα δειαδή πιεξνθφξεζε γηα 

λα μέξνπκε θαη λα αμηνινγνχκε ηελ πνξεία ηνπ θάζε έξγνπ. 

Βέβαηα εδψ έρνπκε έξζεη γηα λα ζπδεηήζνπκε ηα θαιά έξγα ηα 

επηηπρεκέλα έξγα, απηά πνπ πινπνηνχληαη ή απηά πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη 

ζεσξνχκε φηη απφ ηε κέρξη ηψξα πνξεία ηνπο δελ είλαη ηα κφλα πξνθαλψο 

ππάξρνπλ θη άιια, ηα νπνία δίλνπλ κηα λφηα αηζηνδνμίαο φηη ζα 

πξνρσξήζνπκε, επνκέλσο είλαη φπσο θακία θνξά ην παζαίλσ κε ηνπο 

θνηηεηέο κνπ πνπ φηαλ δελ πξνζέρνπλ ή δελ ππάξρεη κηα πνιχ κεγάιε καδηθή 

πξνζέιεπζε, λα ηνπο βάδσ ηηο θσλέο γηα ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

παξαθνινχζεζε πφζν ζεκαληηθή είλαη ε πξνζνρή θαη ηα ιεο ζε απηνχο 

βεβαίσο πνπ δελ ππάξρεη ιφγνο λα ηνπο ηα πεηο, γηαηί ζε απηνχο πνπ ιείπνπλ 

πξέπεη λα ηα πεηο.  

Έηζη ινηπφλ θη εδψ ίζσο εδψ έρνπκε ηα παξαδείγκαηα ηα θαιά 

πνπ πξνρσξνχλ, αιιά αθνχκε φινη γηαηί φια δηνρεηεχνληαη ζε απηφ ηνλ 

θφζκν, φηη πξαγκαηηθά ζα είκαζηε πάξα πνιχ πξνζεθηηθνί, είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί. Γελ ζα αλαθεξζψ κφλν ζηηο 

εγθπθιίνπο θαη ηηο πηέζεηο απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο νη νπνίεο είλαη 

θαηαλνεηέο έρεη ηελ επξχηεξε εηθφλα ηνπ ΔΠΑ θαη καο ζηέιλεη απζηεξέο 

πξνζεζκίεο, ηηο νπνίεο εμεηδηθεχεη γηα ην πξφγξακκά καο, αιιά πξαγκαηηθά 

είλαη κηα πξαγκαηηθή αλάγθε. Γελ είλαη ζέκα εγθπθιίσλ είλαη ζέκα κηαο 
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πξαγκαηηθήο αλάγθεο γηα λα κπνξέζνπλ ηα έξγα λα πξνρσξήζνπλ θαη λα 

απνξξνθεζνχλ. 

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. Ίζσο είπα πάξα πνιιά, αιιά 

θάιπςα θαη ηνλ Τπνπξγφ. 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ (Α. ΥΑΣΕΖΠΑΡΑΓΔΗΖ): Καιή ζαο κέξα θαη απφ εκέλα, 

είκαη Πξντζηάκελνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, επραξηζηνχκε ηνλ θ. 

Αλδξεαδάθε γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε απηή παξνπζίαζε φζνλ αθνξά ην 

πξφγξακκα ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ηε κέρξη ζήκεξα πξφνδφ ηνπ.  

 

Παξνπζίαζε πξνγξακκάηωλ ΚΑΠΔ κε ρξεκαηνδόηεζε  

από ην ΔΠΠΔΡΑΑ 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Πεξλάκε ζηνλ επφκελν νκηιεηή πνπ είλαη ν θ. Αγεξίδεο, 

θαζψο ν θ. Μάλζνο αληακνχξεο δελ κπφξεζε λα έξζεη. Ο θ. Αγεξίδεο είλαη 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΚΑΠΔ θαη ζα καο παξνπζηάζεη έξγα ηνπ ΚΑΠΔ ηα 

νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ. 

Γ. ΑΓΔΡΗΓΖ: Κχξηε Δηδηθέ Γξακκαηέα, θχξηε Πξντζηάκελε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο, θχξηνη θαη θπξίεο εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

θαιή ζαο κέξα. ηελ παξνπζίαζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα δνχκε ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη ηα έξγα πνπ πινπνηεί ην ΚΑΠΔ θαηά θχξην 

ιφγν ζηα ζέκαηα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ην θνκκάηη ηεο ελέξγεηαο. 

Να δνχκε εηζαγσγηθά πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη απηή 

ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα. Πξψηα απ' φια ην θφζηνο ελέξγεηαο, εθηηκάηαη απφ 

κειέηε πνπ είρε πινπνηήζεη πέξζη πεξίπνπ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο φηη εάλ 

δελ ιεθζνχλ κέηξα ζην ρψξν ηεο θαηαζθεπήο θαη ησλ δνκηθψλ πιηθψλ ζα 

μνδεπηνχλ πεξίπνπ 21 δηο επξψ γηα ελεξγεηαθέο παξεκβάζεηο, ελψ ε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζα απμάλεηαη θαη ζα θηάζεη ην 2020 ην 19% ζε ζρέζε 

κε ην ‟10 θαη γηα λα θαιπθζνχλ φιεο απηέο νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο, ζα 

αλαισζνχλ πεξίπνπ 70 δηο επξψ. 

Μαδί κε απηά ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ην θφζηνο ησλ 

εθπνκπψλ, δεδνκέλνπ φηη απφ ην 2013 ζα πξέπεη φιεο νη εθπνκπέο λα 

αληηπξνζσπεχνπλ δηθαηψκαηα πνπ ζα πξέπεη λα πξνκεζεχνληαη φινη, φρη 
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κφλν ε βηνκεραλία, απφ ηε δηεζλή αγνξά θαη βέβαηα ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο 

ελεξγεηαθήο θηψρεηαο δεδνκέλνπ ηνπ νηθνδνκηθνχ απνζέκαηνο πνπ ππάξρεη 

ζηελ Διιάδα ηεο θαηάζηαζήο ηνπ θαη ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ηνπ.  

Απηέο νη θαηαζθεπέο είλαη επάισηεο ζηα αθξαία θαηξηθά 

θαηλφκελα (ζεξκά ή ςπρξά επεηζφδηα) θαη βιάπηνπλ πεξηζζφηεξν είλαη 

πεξηζζφηεξν επαίζζεηα ηα ρακειά θνηλσληθά εηζνδήκαηα νη πνιίηεο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη θαη δελ κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο 

θαη δελ κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ζέξκαλζεο ή ςχμεο θαη 

βέβαηα δελ κπνξνχλ εχθνια λα πιεξψλνπλ ηα πνζά ελέξγεηαο πνπ 

ρξεηάδνληαη. 

Γηαηί αλ δνχκε νκνγελνπνηεκέλα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ηεο 

Διιάδαο κε άιιεο ρψξεο βιέπνπκε φηη ε Διιάδα είλαη ε πιένλ ζπάηαιε ζε 

ελέξγεηα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Άξα ππάξρνπλ ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα εμνηθνλφκεζεο, βιέπνπκε ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηα πνζνζηά 

εμνηθνλφκεζεο πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέρξη ην 2020 γηα ηνπο ηέζζεξηο 

θχξηνπο ηνκείο (ηνλ νηθηαθφ, ηνλ ηξηηνγελή, ηηο κεηαθνξέο θαη ηε βηνκεραλία). 

Γηα ηνλ νηθηαθφ θαη ηνλ ηξηηνγελή πνπ είλαη νπζηαζηηθά θηεξηαθφο 

ηνκέαο ηα πνζνζηά είλαη 29 θαη 30% αληίζηνηρα. Μεγάια πνζνζηά πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο κε ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ελδεηθηηθά ελφο θηεξίνπ γξαθείσλ θαη ηη 

κπνξεί λα επηηεπρζεί. Δάλ ζεσξήζνπκε κηα θιίκαθα κε κέγηζην ην 100 θαη 

ειάρηζην ην 0 γηα λα πηάζνπκε πνζνζηά εμνηθνλφκεζεο θαη ηνπνζέηεζε ησλ 

θαηαζθεπψλ, ζήκεξα έλα θηήξην ηέηνησλ γξαθείσλ βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην 

100% κηα παιηά θαηαζθεπή. Δάλ εθαξκνδφηαλ –θαη απηφ ζπκβαίλεη ζηα 

λεφηεξα θηήξηα- ν θαλνληζκφο ζεξκνκφλσζεο ηνπ ‟79 ε θαηάηαμε ηνπ θηεξίνπ 

απηνχ ζα ήηαλ γχξσ ζην 80% ζηελ θιίκαθα πνπ έρνπκε.  

Με ηνλ ΚΔΝΑΚ πνπ εθαξκφδεηαη απφ ην 2010 πνπ είλαη ν λένο 

θαλνληζκφο, ε θαηάηαμε πεγαίλεη γχξσ ζην 55 κε 60%. Οη απαηηήζεηο πνπ 

ππάξρνπλ κε ηηο λέεο νδεγίεο πνπ ζα ηζρχζνπλ άκεζα, γηαηί ε επξσπατθή 

Οδεγία έρεη εθδνζεί θαη ππάξρεη Δπηηξνπή ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ελζσκάησζε απηήο ηεο Οδεγίαο, κε ηηο 

λέεο δηαηάμεηο ην θηήξην απηφ ζα είλαη πεξίπνπ ζην 30%. 
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Αλ ζε έλα ηέηνην θηήξην ελζσκαησζνχλ θαη ζπζηήκαηα 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ηεο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεηάδεηαη θαη θαηαλαιψλεη ην θηήξην, πεγαίλνπκε ζε έλα θηήξην κεδεληθνχ 

ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο, δειαδή φζε ελέξγεηα θαηαλαιψλεη φζε ρξεηάδεηαη ηφζε 

παξάγεη. Μπνξεί λα παξάγεη θαη πεξηζζφηεξε θαη λα ηε δηνρεηεχεη ζην Γίθηπν. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζηα πνηα είλαη ε παξέκβαζε θαη ε ζπκβνιή 

ηνπ ΚΑΠΔ. Έρνπκε πξψηα απ' φια θάπνηα δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ θαη δελ 

κπνξνχλ λα ακθηζβεηεζνχλ. Ζ θνηλσλία πιένλ είλαη ζαθψο πεξηζζφηεξν 

ελεκεξσκέλε θαη επαηζζεηνπνηεκέλε ζε ζέκαηα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

Τπάξρεη ζεκαληηθή ηερλνγλσζία θαη ζηηο εηαηξείεο θαη ζηνπο 

κεραληθνχο θαη ζηνπο ηερληθνχο, γηα εθαξκνγή ζχγρξνλσλ θαη απνδνηηθψλ 

εκπνξηθψλ ιχζεσλ, ππάξρνπλ θαηά ζπλέπεηα κεγάιεο δπλαηφηεηεο βηψζηκσλ 

εθαξκνγψλ κε θφζηνο αλεθηφ γηα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο. Γελ είλαη 

απαξαίηεην λα ζπλδπάδνπκε ηα κέηξα εμνηθνλφκεζεο κε αχμεζε ηνπ θφζηνπο. 

Τπάξρεη σζηφζν έλαο δηζηαγκφο θαη ακθηβνιία γηα θάζε ηη πνπ 

δελ είλαη ζπλεζηζκέλν θαη δελ είλαη επξέσο γλσζηφ θαη γη' απηνχο πνπ ζα 

ππνδερηνχλ πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ηηο ιίζηεο ηνπο ρξήζηεο δειαδή, γηα ηελ 

παξαγσγή ή εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα 

ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ ή λέσλ 

εθαξκνγψλ, φηαλ ππάξρεη κεγάιε αβεβαηφηεηα θαη αλσξηκφηεηα ηέηνησλ 

έξγσλ. 

ε απηά ηα ζεκεία πξνζπαζεί ην ΚΑΠΔ κε ηελ ππνζηήξημε 

πξνθαλψο θαη ηε ζηελή ζπλεξγαζία ηεο Γηαρεηξηζηηθήο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, λα 

ζπκβάιιεη ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ δηζηαγκψλ πνπ ππάξρνπλ. Ζ 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ 

παξαθνινπζεί ην ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην αίξνληαο ακθηβνιίεο θαη 

ζπκβάιινληαο ζηελ εμνηθείσζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ, εθαξκφδεη ηερληθέο 

ιχζεηο θαη ηερλνγλσζία κε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζε επηδεηθηηθά θαη πηινηηθά 

έξγα γηα νινθιήξσζε ηέηνησλ εθαξκνγψλ, επηδεηθλχεη εθαξκνγέο θαη 

απνηειέζκαηα ηεθκεξηψλνληαο ηε ζθνπηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ επελδχζεσλ 

ψζηε λα γίλνπλ επξχηεξα γλσζηέο ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηνλ ηερληθφ θφζκν, 

νξηνζεηεί ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο γηα επηζηεκνληθά θαη ηερληθά απνδνηηθά 

βηψζηκα έξγα κε πηζηνπνηεκέλα πξντφληα θαη ζπζηήκαηα λα κπνπλ θαλφλεο 
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ζηελ αγνξά θαη λα πξνζηαηεπηνχλ νη ζπλεπείο επαγγεικαηίεο ή ηερληθνί 

εγθαηαζηάηεο θαη επηρεηξεκαηίεο θαη ππνδεηθλχεη πξφηππεο δηαδηθαζίεο θαη 

κεζνδνινγίεο ζπλνδεπφκελεο απφ πξνηεηλφκελα έληππα πιήξε, θαηαλνεηά 

θαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο απφ ην επξχ θνηλφ. 

Οη ζηφρνη φισλ απηψλ είλαη λα κπνπλ λένη θαλφλεο πνπ ζα 

ππνζηεξίμνπλ ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ζε κειέηεο θαη εγθαηαζηάζεηο λέσλ 

πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ, λα ειεγρζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη νη 

επηδησθφκελνη ζηφρνη ψζηε λα εληζρπζεί ν πγηήο αληαγσληζκφο θαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ νη ζπλεπείο επαγγεικαηίεο θαη λα δεκηνπξγεζεί 

καθξνπξφζεζκα κηα αληαγσληζηηθή αγνξά ρσξίο ζηξεβιψζεηο πνπ ζα θηλείηαη 

θαη ζα αλαπηχζζεηαη ζε θαλφλεο θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. 

Έηζη νη δξάζεηο πνπ πινπνηεί ην ΚΑΠΔ ρσξίδνληαη ζε 

πξνγξάκκαηα, φπνπ ην ΚΑΠΔ ιεηηνπξγεί σο Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

θαη ζε έξγα πνπ πινπνηεί ην ίδην ην ΚΑΠΔ.  

Σν πξψην πξφγξακκα πνπ αλαθέξσ, είλαη νη «Αζηηθέο 

βηνθιηκαηηθέο αλαβαζκίζεηο δεκφζησλ αλνηρηψλ ρψξσλ», είλαη έλα 

πξφγξακκα πνπ αθνξά ηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο φρη κφλν ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αιιά έρνπλ ππνβάιιεη πξνηάζεηο θαη παλεπηζηεκηαθνί 

θνξείο, ν θεληξηθφο ζηφρνο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε 

επηβξάδπλζε θαη ηειηθά ε αλαζηξνθή ηεο αζηηθήο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο κε ηε 

κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο λεζίδαο θαη ε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνηλσληθψλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. 

Ζ πξνθήξπμε έρεη νινθιεξσζεί ζην έξγν απηφ. Έρνπλ 

ππνβιεζεί 82 πξνηάζεηο απφ ηα 60 εθ. πνπ είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ην 

ζχλνιν ηνπ αηηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ πιεζηάδεη ηα 300 εθ., έρεη 

νινθιεξσζεί ε πξψηε θάζε αμηνιφγεζεο πνπ είλαη ε ηππηθή πιεξφηεηα. ηε 

θάζε απηή δελ ππάξρεη απφξξηςε πξνηάζεσλ, απιψο επηθνηλσλία κε ηνπο 

θνξείο γηα ζπκπιήξσζε ησλ ηπρφλ ειιείςεσλ πνπ ππάξρνπλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε θάζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο απφ Μεηξψν 

εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ, ψζηε ηέινο Απξηιίνπ κέζα Μαΐνπ λα έρεη 

νινθιεξσζεί θαη λα κπνξνχλ λα γίλνπλ νη εληάμεηο θαη λα αξρίζεη ε πινπνίεζε 

ησλ έξγσλ. 
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Σν πξφγξακκα «Πξάζηλεο Αγξνηηθέο θαη Νεζησηηθέο Κνηλφηεηεο» 

είλαη έλα πξφγξακκα πνπ αλαθνηλψζεθε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα θαη 

ζηνρεχεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο λεζηνχ κεδεληθνχ ηζνδπγίνπ 

άλζξαθα θαη κηαο αγξνηηθήο Κνηλφηεηαο κεδεληθνχ ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο, κε 

ζηφρν λα δεκηνπξγεζνχλ επθαηξίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία. 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη πέξα απφ 

ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη κε ηε δηαρείξηζε πδάησλ θαη απνβιήησλ θαη ζα 

εθαξκνζηνχλ ιχζεηο θαη ζπζηήκαηα πξσηνπνξηαθά θαη ζπζηήκαηα 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη έμππλσλ δηθηχσλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

πιήξεο ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. 

Σν πξφγξακκα «Δλεξγεηαθά επθπή ζεκαηηθά θαη ηνπηθά 

Μνπζεία» ζρεδφλ κεδεληθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Σν πξφγξακκα απηφ 

αλαθνηλψζεθε ρηεο, κπνξείηε λα ην βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΑΠΔ κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη θάθεινη πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

θαη απνβιέπεη ζε ζεκαηηθά Μνπζεία θπξίσο δειαδή Μνπζεία πνπ είλαη Ννκηθφ 

Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ.  

Ο ζηφρνο είλαη λα γίλνπλ ελεξγεηαθέο παξεκβάζεηο λα κεησζεί ην 

ιεηηνπξγηθφ ζηνπο θφζηνο, αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη έλα ζπλερέο εξγαιείν 

δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο ησλ επηζθεπηψλ κε ην Μνπζείν θαη ησλ ιχζεσλ 

πνπ εθαξκφδνληαη θαη θαιχπηεη –φπσο θαη ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα- φιε 

ηε ρψξα. 

Σν πξφγξακκα «Πξάζηλα Γψκαηα ζε δεκφζηα θηήξηα» ζηνρεχεη 

ζηε δεκηνπξγία πξάζηλσλ δσκάησλ, βιέπεηε ζρεκαηηθά ζηε θσηνγξαθία πνπ 

ππάξρεη δίπια, ψζηε λα κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ην ίδην ην θηήξην, 

αιιά θπξίσο λα βειηησζεί ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο κε ηελ αχμεζε ηνπ 

πξάζηλνπ ζηηο νξνθέο ζηηο ηαξάηζεο ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ. 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά πνπ πξναλέθεξα ην ΚΑΠΔ είλαη 

επαλαιακβάλσ Δλδηάκεζνο Φνξέαο δειαδή πξνθεξχζζεη ηα έξγα, 

ππνδέρεηαη ηηο πξνηάζεηο, ηηο αμηνινγεί θαη παξαθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα ηελ 

πινπνίεζε δίλνληαο ηα ρξήκαηα πνπ αλαιψλνληαη κεηά απφ έιεγρν 

επηιεμηκφηεηαο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ππάξρνπλ. 
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Σν έξγν «Υηίδνληαο ην κέιινλ – Παξεκβάζεηο κεγάιεο 

θιίκαθαο» είλαη έλα πξφγξακκα πνπ νπζηαζηηθά δεκηνπξγεί κηα πιαηθφξκα 

επηθνηλσλίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ εκπνξηθνχ ηνκέα θαη ησλ πνιηηψλ, δελ 

έρεη επηδνηήζεηο, επηδηψθεη ηελ εζεινληηθή ζπκθσλία ησλ θνξέσλ κε ηελ 

παξνρή θαιχηεξσλ ηηκψλ ζεκαληηθά ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηνπο ρξήζηεο θαη 

αθνξά ζε επηά ελεξγεηαθέο παξεκβάζεηο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα, κε ζηφρν 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξψηε θάζε 125.000 δξάζεηο θαη άιιεο 5 παξεκβάζεηο 

ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα δειαδή ζηα εκπνξηθά θηήξηα κε ζηφρν ηηο 24.000 

δξάζεηο. 

Ο απψηεξνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά 20% φπσο ε δέζκεπζε ηεο ρψξαο 

κέρξη ην 2020 θαη λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

Δθφζνλ πινπνηεζεί ν αξηζκφο φισλ απηψλ ησλ δξάζεσλ πνπ 

πξναλέθεξα, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 14% κείσζε ηεο ελέξγεηαο θαη 12% 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηα θηήξηα ηα νπνία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ. 

Σν άιιν έξγν, έλα επηδεηθηηθφ έξγν πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία 

ζηελ Διιάδα ησλ εηαηξεηψλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ ζην δεκφζην ηνκέα, ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην νινθιεξψζεθε πξηλ απφ 2 ρξφληα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έρεη 

μεθηλήζεη κηα δξαζηεξηνπνίεζε, ζην δεκφζην ηνκέα φκσο ε πινπνίεζε 

παξεκβάζεσλ κε ηελ εκπινθή εηαηξεηψλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ 

παξνπζηάδεη θάπνηεο δπζθνιίεο θαη θάπνηνπο δηζηαγκνχο θαη απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ γίλεηαη απηφ ην πξφγξακκα.  

Δλ ζπληνκία λα δηεπθξηλίζσ γηα φζνπο ελδερνκέλσο λα κελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη νη εηαηξείεο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ ιεηηνπξγνχλ ζηε βάζε φηη 

αλαιακβάλνπλ φιν ην θφζηνο παξεκβάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ ρξήζηε είηε είλαη ην δεκφζην είηε 

ηδησηηθφο θνξέαο θαη ε απνπιεξσκή ηνπ θφζηνπο ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ, 

γίλεηαη κεηά απφ έλα πξνζπκθσλεκέλν ζπκβφιαην  ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο, ε απνπιεξσκή ηεο εηαηξείαο γηα ην πνζφ πνπ έρεη 

επελδχζεη, γίλεηαη απφ ηελ εμνηθνλνκνχκελε ελέξγεηα. 

Δίλαη έλα ζρήκα πνιχ ειπηδνθφξν, εθηηκάηαη φηη ε αγνξά ζηελ 

Διιάδα κπνξεί λα θηάζεη ηα 70 δηο επξψ θαη ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ, 

ηφζν απφ ειιεληθνχο θνξείο φζν θαη απφ μέλνπο γηα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 
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ζηελ Διιάδα. Δίλαη πξνθαλέο φηη εθφζνλ νη ελεξγεηαθέο παξεκβάζεηο ζα 

γίλνληαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ ρξήζηε, είλαη ζεκαληηθέο νη 

δπλαηφηεηεο θαη νη ειπίδεο γηα αλάπηπμε απηήο ηεο αγνξάο. 

Πάκε ζην έξγν «Πξάζηλε πηινηηθή αζηηθή γεηηνληά», γηα ην νπνίν 

ζα παξνπζηαζηνχλ θάπσο πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, σο θαιή πξαθηηθή ησλ 

έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ην ΚΑΠΔ. Σν έξγν έρεη ζαλ ζηφρν λα 

παξνπζηάζεη ηελ πηινηηθή θαη θαηλνηφκν εθαξκνγή κηαο βηψζηκεο νηθηζηηθήο 

ελφηεηαο ζρεδφλ κεδεληθνχ ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο, πνπ θαηνηθείηαη απφ πνιίηεο 

ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη είλαη εληαγκέλνη ζε έλα βειηηζηνπνηεκέλν αζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ επηρεηξείηαη θάηη ηέηνην ζε επίπεδν 

γεηηνληάο ζε κεζνγεηαθή ρψξα, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ πξάζηλε γεηηνληά 

ζε έξγν θαηλνηφκν πξσηνπνξηαθφ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θαζηζηά πινεγφ γηα 

πεξαηηέξσ δξάζεηο. Ζ γεηηνληά πνπ έρεη επηιεγεί κεηά δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

κε κηα πξφζθιεζε ππνβνιήο αηηεκάησλ βάζεη πξνδηαγξαθψλ, πνπ έρεη 

επηιεγεί είλαη ζηελ Αγία Βαξβάξα.  

Τπάξρεη ζπλερήο θαη πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν θαη ηηο 

Τπεξεζίεο ηνπ, επ‟ επθαηξία λα επραξηζηήζσ θαη ην Γήκαξρν πνπ 

παξεπξίζθεηαη, ηα έξγα πξνρσξνχλ ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα θαη ειπίδνπκε φηη 

ζα απνηειέζεη έλα πηιφην γηα εθαξκνγή παξφκνησλ δξάζεσλ ζε άιιεο 

πεξηνρέο ζε φιε ηελ Διιάδα κε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξε ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ην θξάηνο, αιιά ιεηηνπξγψληαο ζηε βάζε φπσο θαη ην «Υηίδνληαο ην κέιινλ» 

ζηελ εζεινληηθή ζπκθσλία κε ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο ψζηε λα 

είλαη φζν γίλεηαη κηθξφηεξν ην θφζηνο ησλ παξεκβάζεσλ. 

Κάπνηα ζηνηρεία. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ζην ηέινο ηνπ 2013, ν πξνυπνινγηζκφο είλαη 7.150.000 πεξίπνπ 

επξψ θαη ε έγθξηζε απηεπηζηαζίαο δειαδή ε έλαξμε ηνπ έξγνπ είλαη ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2011. Οη ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζα εθαξκνζηνχλ 

ζηε ζπλέρεηα ζηα θηήξηα ηεο γεηηνληάο απηήο είλαη ηερληθέο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, ηερληθέο πνπ βειηηψλνπλ ην θηεξηαθφ θέιπθνο κε ζπζηήκαηα 

ζεξκνκφλσζεο θαη δηπιά παινζηάζηα, πξάζηλα δψκαηα, έμππλα δίθηπα, 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θπξίσο ςπρξψλ πιηθψλ.  
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Δπίζεο ζα εθαξκνζηνχλ ζπζηήκαηα αλαλεψζηκσλ πεγψλ κε 

εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη γεσζεξκηθψλ αληιηψλ 

ζεξκφηεηαο. Ζ πξφνδνο ηνπ έξγνπ έρεη γίλεη γηα ην πξψην θηήξην βάζεη 

εζεινληηθψλ ζπκθσληψλ ζρεδφλ νινθιεξψλεηαη ε εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε, 

ηα παξάζπξα κε ηα παινζηάζηα, ηα ζθίαζηξα νη ςπρξέο βαθέο ηα έμππλα 

δίθηπα νη γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο, ηα ειηαθά ζεξκηθά ζπζηήκαηα, ηα 

επξπδσληθά δίθηπα θαη νη έμππλνη κεηξεηέο, απηά ζα εθαξκνζηνχλ ζηε 

ζπλέρεηα κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνθήξπμεο δεκνζίσλ έξγσλ γηα ηα ππφινηπα 

θηήξηα. 

Έρεη ζρεδφλ νινθιεξσζεί ε ηνπνζέηεζε ηεο εμσηεξηθήο 

ζεξκνκφλσζεο θαη αληηθαζίζηαληαη ηα παξάζπξα θαη ηα παινζηάζηα, έρεη 

νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο κέζσ 

εμεηδηθεπκέλσλ κεηξήζεσλ θαη θαηαγξαθψλ. Έρεη επίζεο νινθιεξσζεί ν 

ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ κέζσ πξνζνκνηψζεσλ θαη έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί νη βέιηηζηεο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Έρεη 

νινθιεξσζεί επίζεο ην επηθνηλσληαθφ ζρέδην βάζεη ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε θνηλσληθή πξνζέγγηζε, νη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ε έξεπλα απνδνρήο ηνπ έξγνπ, ν 

ζηφρνο είλαη λα έρνπκε ηελ επξχηεξε δπλαηή θνηλσληθή απνδνρή, ψζηε λα 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί παξφκνην έξγν θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο λα είλαη 

δειαδή πηιφηνο ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε θαη ζπληάρζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ απφ 

ηελ Πεξηθέξεηα θαη εληφο ησλ εκεξψλ ζα πξνθεξπρζνχλ απφ ην Γήκν Αγίαο 

Βαξβάξαο ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ. 

Σα επφκελα βήκαηα είλαη ε αλάζεζε ησλ κειεηψλ αλακέλνληαη 

ην Μάην ηνπ 2012 ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ κέρξη ηνλ 

Οθηψβξην, ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ ηέινο ‟12 αξρέο ‟13 ψζηε λα κπνξνχκε 

ζην ηέινο ηνπ ‟13 λα έρνπκε νινθιεξσκέλν ην έξγν, γηα ιεηηνπξγία θαη 

εθαξκνγή. 

αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο θαη δξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο 

λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ Πξντζηάκελν θαη ηα ζηειέρε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο 

θαη γηα ηελ άπνςε ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε, αιιά θαη γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ 

δείρλνπλ ζην ΚΑΠΔ. αο επραξηζηψ. 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Αγεξίδε γηα ηελ πνιχ 

ελδηαθέξνπζα απηή παξνπζίαζε, ε νπνία δείρλεη φηη ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ 
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Πεγψλ Δλέξγεηαο θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Απφ ηελ παξαγσγή γλψζεο κέζσ ηεο έξεπλαο κέρξη ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

γλψζεο θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηα ινηπά.  

  Δίκαζηε θη εκείο πνιχ επηπρείο γη' απηή ηε ζπλεξγαζία ε νπνία 

πξνρσξά πάξα πνιχ θαιά θαη πεξηκέλνπκε πνιχ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπκε εθρσξήζεη ζην ΚΑΠΔ. 

 

Παξνπζίαζε ρξεκαηνδνηηθώλ πξνγξακκάηωλ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Πεξλάκε ηψξα ζηνλ επφκελν νκηιεηή πνπ είλαη ν θ. Κψζηαο 

εξξάνο, Πξφεδξνο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, ν νπνίνο ζα καο παξνπζηάζεη ηα 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. 

Κ. ΔΡΡΑΟ: Κχξηε Δηδηθέ Γξακκαηέα Τδάησλ, θχξηνη εθπξφζσπνη ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ, αγαπεηνί εθπξφζσπνη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαιή ζαο 

κέξα. Σν Πξάζηλν Σακείν είλαη έλαο λένο ζρεηηθά ζεζκφο, βαζίδεηαη ζε έλα 

λφκν ν νπνίνο ςεθίζηεθε ην 2010 πιελ φκσο ε ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε ην 

Μάην νπζηαζηηθά ηνπ 2011 άξα επνκέλσο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη αθφκε νχηε 

έλα ρξφλν δσήο. 

Ήζεια μεθηλψληαο γη' απηφ ηνλ ιφγν λα πσ κεξηθά πξάγκαηα θαη' 

αξρήλ γηα ην ίδην ην Πξάζηλν Σακείν θαη ζηε ζπλέρεηα λα κηιήζσ γηα ηηο αξρέο 

ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ, γηαηί ην Πξάζηλν Σακείν ζρεδηάδεη 

θπξίσο πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθά απηφο είλαη ν ζηφρνο ηνπ απηφο είλαη ν 

ιφγνο ηεο χπαξμήο ηνπ θαη λα πσ ζηε ζπλέρεηα θαη γηα ηα εγθεθξηκέλα ήδε 

πξνγξάκκαηα, θάπνηα απφ ηα νπνία είλαη ζε δηαδηθαζία πινπνίεζεο θαη 

θάπνηα άιια είλαη ζε δηαδηθαζία έγθξηζεο. 

Ση είλαη ην Πξάζηλν Σακείν; Σν Πξάζηλν Σακείν ζα κπνξνχζακε 

λα πνχκε φηη είλαη κηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θη απηφ ε νπνία έρεη ζαλ ζθνπφ λα 

αμηνπνηήζεη έλα πιέγκα πφξσλ πνπ ζα κπνξνχζακε λα ηνπο πεξηγξάςνπκε 

θάησ απφ κηα νκπξέια σο πξάζηλνπο πφξνπο. Απηνί νη πξάζηλνη πφξνη είλαη 

ζηελ νπζία ρξήκαηα πνιηηψλ, δελ είλαη επηδνηήζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ή απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ θάηη άιιν κπνξεί λα είλαη 
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θαη απφ εθεί, είλαη φκσο θπξίσο ρξήκαηα πνιηηψλ πνπ ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη εληάζζνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο. 

Ζ πξψηε είλαη ην γλσζηφ Σακείν Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ θαη 

ιέσ γλσζηφ γηαηί είλαη ίζσο ην Σακείν γηα ην νπνίν έρεη γίλεη ε κεγαιχηεξε 

θνπβέληα ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, είλαη ηα ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ξπζκίζεηο ησλ εκηππαηζξίσλ θαη ηηο ξπζκίζεηο ησλ απζαηξέησλ θαη έρνπλ σο 

ζηφρν λα γπξίζνπλ πίζσ ζην πεξηβάιινλ αζηηθφ θαη θπζηθφ θαη λα 

εμηζνξξνπήζνπλ ηε δεκηά πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ απηή ηελ εμέιημε. 

Ζ δεχηεξε νκάδα είλαη ην Δηδηθφ Σακείν Δθαξκνγήο Ρπζκηζηηθψλ 

θαη Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ, είλαη δειαδή νη πφξνη ηνπ γλσζηνχ ΔΣΔΡΠ πνπ 

έλα απφ ηα πξνγελέζηεξα ζρήκαηα ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη κέζα ζην 

Πξάζηλν Σακείν.  

Ζ ηξίηε νκάδα είλαη ην ιεγφκελν Γαιάδην Σακείν αθνξά 

νηηδήπνηε πφξνπο πξφζηηκα ή νηηδήπνηε άιιν εηζπξάηηεηαη απφ δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε ζάιαζζα θαη θπξίσο ηε ζαιάζζηα ξχπαλζε θαη ε ηειεπηαία 

νκάδα είλαη ν εηδηθφο θνξέαο δαζψλ, ν νπνίνο αλήθεη ζην Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο έρεη έξζεη ζην Πξάζηλν Σακείν ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη 

αθνξά επί ηεο νπζίαο πάιη πξφζηηκα ηέιε θαη νηηδήπνηε άιιν θαηαβάιινπλ νη 

πνιίηεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηα δάζε. 

Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ Σακείνπ. χκθσλα κε ην λφκν ηνπ ν 

ζθνπφο ηνπ Σακείνπ είλαη ε αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνγξακκάησλ κέηξσλ θαη παξεκβάζεσλ, κε έκθαζε 

βεβαίσο ην πεξηβάιινλ θπζηθφ θαη νηθηζηηθφ. Δηδηθφηεξα ελίζρπζε ηεο 

αλάπηπμεο κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αλάδεημε θαη 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

ζηήξημε ηεο εζληθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη εμππεξέηεζε βέβαηα ηνπ 

δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο. 

Ση θαηλνχξγην θέξλεη ην Πξάζηλν Σακείν θαη πνηα είλαη ηα 

ζηνηρεία ηα νπνία ζέηεη. πσο είπακε ην Πξάζηλν Σακείν έρεη ζα ζθνπφ λα 

δηαρεηξηζηεί κηα ζεηξά απφ πφξνπο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηέιε θαη 

νηηδήπνηε άιιν πιεξψλεηαη απφ πνιίηεο, άξα επνκέλσο έλα πξψην δήηεκα 

είλαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ε απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο 
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είζπξαμεο απηψλ ησλ πφξσλ. Να εηζπξάηηεη λα καδεχεη ηα ρξήκαηα ηα νπνία 

νθείιεη λα καδέςεη. 

Σν δεχηεξν εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ε ζηνρεπκέλε αμηνπνίεζε θαη 

ε δηάζεζε απηψλ ησλ ρξεκάησλ θαη κάιηζηα ζχκθσλα κε ηε δέζκεπζε ε 

νπνία θαηαγξάθεηαη ζην λφκν ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, απηφ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ εηζπξαρζεί απηά ηα ρξήκαηα. Γελ 

κπνξείο λα πάξεηο ρξήκαηα πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί γηα ηα δάζε θαη λα ηα 

δψζεηο ζηηο πφιεηο θαη αληίζηξνθα. Άξα ν θάζε πφξνο έρεη έλα ζθνπφ γηα ηνλ 

νπνίν εηζπξάηηεηαη. Απηφ νθείιεη ην Πξάζηλν Σακείν λα ην ηεξήζεη. 

Απηφ πσο ζα γίλεη βέβαηα; ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν 

ζηνίρεκα ην νπνίν ζέηεη ην Πξάζηλν Σακείν κε θαλφλεο δηαρείξηζεο, θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο, δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο, έιεγρν εθαξκνγήο, 

κε αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ φξνπο δηαθάλεηαο 

θαη αμηνθξαηίαο, κε ηελ ηήξεζε θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο θαη βεβαίσο κε 

δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο πινπνίεζεο 

ησλ έξγσλ θαη ηέινο κε ζηφρν λα αμηνπνηήζεη θαη πην ζχγρξνλα 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία. Καη φηαλ ιέσ πην ζχγρξνλα ελλνψ πην ζχγρξνλα 

απφ ηελ απιή επηδφηεζε.  

Γηαηί κέρξη ζήκεξα απηά ηα Σακεία απηά ηα ρξεκαηνδνηηθά 

παθέηα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην Πξάζηλν Σακείν ιεηηνπξγνχζαλ κφλν κε 

επηδνηήζεηο θαη ην Πξάζηλν Σακείν ζε απηή ηελ πξψηε θάζε νπζηαζηηθά 

επηδνηήζεηο δίλεη, φκσο ν ζηφρνο είλαη λα κπνξέζεη λα αμηνπνηήζεη θη άιια πην 

ζχγρξνλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη βέβαηα λα πεηχρεη θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιια πθηζηάκελα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη έλα 

απφ απηά είλαη βέβαηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ. 

Ση έρεη γίλεη κέρξη ηψξα. Σν Πξάζηλν Σακείν μεθίλεζε λα 

ιεηηνπξγεί ην Μάην ηνπ 2011 άξα δελ έρεη θαλ νχηε έλα ρξφλν δσήο 

ζπκπιεξψζεη. Σξία ήηαλ ηα κεγάια πεδία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πξάζηλνπ 

Σακείνπ απηφ ην δηάζηεκα. Σν πξψην ήηαλ ε νξγάλσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Σακείνπ 

πνπ ζεκαίλεη ζηειέρσζε, εγθαηάζηαζε, νξγαλφγξακκα, Οξγαληζκφο 

νξγαλσηηθά ζέκαηα, ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο θαη νηηδήπνηε άιιν αθνξά ην λα 

κπνξέζεη ην Πξάζηλν Σακείν σο γξαθείν λα ιεηηνπξγήζεη. 
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Καη έρνπλ νινθιεξσζεί λνκίδσ αξθεηά απφ απηά, ίζσο ηα 

πεξηζζφηεξα έηζη ψζηε ην Πξάζηλν Σακείν απηή ηε ζηηγκή λα είλαη ζε θάζε λα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην εθείλν πνπ ζα έπξεπε λα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί.  

Σν δεχηεξν κεγάιν δήηεκα ήηαλ ε θάιπςε παιαηψλ 

εθθξεκνηήησλ. Σν Πξάζηλν Σακείν θιεξνλφκεζε απφ πξνγελέζηεξα ζρήκαηα 

πνιιέο εθθξεκφηεηεο θαη κάιηζηα θαηαγεγξακκκέλεο. Έλα δήηεκα ήηαλ απηά 

λα κπνξέζνπλ λα θαιπθζνχλ θαη ήδε κέζα ζην 2011 θαιχθζεθαλ αξθεηέο 

ηέηνηεο εθθξεκφηεηεο χςνπο πεξίπνπ 10 εθ. ίζσο θαη ιίγν πεξηζζφηεξν θη άιια 

ηφζα πεξίπνπ πξνγξακκαηίδνπκε λα θαιπθζνχλ κέζα ζην 2012. Γελ θιείλνπλ 

βέβαηα νη εθθξεκφηεηεο κε απηά, είλαη αθφκε κεγαιχηεξεο. 

Σν ηξίην θαη ην πεξηζζφηεξν ππνζρφκελν δήηεκα είλαη ν 

ζρεδηαζκφο λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δδψ έλα βαζηθφ ζέκα 

ήηαλ λα ππάξμεη έλαο νδεγφο δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ. Απηφο 

νινθιεξψζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ πεξαζκέλε 

εβδνκάδα, κεηά απφ κηα καθξά πνξεία ζρεδηαζκνχ θαη δηαβνχιεπζεο  θαη αλ 

δελ έρεη αλαξηεζεί, ζα αλαξηεζεί κέζα ζηηο εκέξεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ. 

Σν δεχηεξν ζεκείν είλαη ν ζρεδηαζκφο λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε αλαινγία φπσο είπακε κε ην ζθνπφ, γηα ηνλ νπνίν 

εηζπξάηηνληαη νη πφξνη. Καη απηφ ην ηειεπηαίν ζεκείν είλαη απηφ ζην νπνίν ζηε 

ζπλέρεηα ζα ήζεια πεξηζζφηεξν λα εληνπίζσ ην ελδηαθέξνλ. 

Γπν θνπβέληεο γηα ηηο αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Απηφ ην δηάγξακκα 

δείρλεη πάξα πνιχ γεληθά δελ ζα ην εμεγήζσ, δείρλεη φκσο φηη ζηελ πνξεία 

ηνπ ρξφλνπ απφ ην ζήκεξα κέρξη ην έηνο x πνπ κπνξεί λα είλαη πέληε, έμη, 

ηξία, ηέζζεξα ηφζα ρξφληα, ν ζηφρνο είλαη απφ έλα ζχζηεκα απιψλ 

επηρνξεγήζεσλ γηα έξγα, ην Πξάζηλν Σακείν λα κπνξέζεη λα αμηνπνηήζεη θη 

άιινπ είδνπο πην ζχγρξνλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία κε ηξφπν ηέηνην πνπ αθ' 

ελφο κελ λα αμηνπνηήζεη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ άιια πθηζηάκελα 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη κάιηζηα θπξίσο απφ επξσπατθέο πεγέο, δεχηεξνλ 

λα κπνξέζεη λα αμηνπνηήζεη ζπγρξεκαηνδήζεηο ηδησηψλ θαη ηξίηνλ λα 

κπνξέζεη λα εληάμεη ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ θάπνηνπ είδνπο ζχζηεκα 

επηζηξνθήο θάπνησλ πφξσλ πίζσ ζην Σακείν γηα επαλαηνπνζέηεζε πάιη ζε 

έξγα θαη δξάζεηο ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Ζ βαζηθή δνκή βέβαηα ησλ πξνγξακκάησλ αθνινπζεί απηφ ην 

νπνίν θαίλεηαη ζηε δηαθάλεηα. Έρνπκε πξνγξάκκαηα ηα νπνία δηαθξίλνπλ 

άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, απηνί ρσξίδνληαη ζε κέηξα θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπκε 

δξάζεηο θαη έξγα αλά κέηξν θαη νξηζκφ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. 

Μίιεζα γηα ηνλ νδεγφ δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ πνπ είλαη έλα 

απφ ηα ζεκαληηθά εξγαιεία ηα νπνία πιένλ ππάξρεη ζην Πξάζηλν Σακείν θαη 

θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε θαη ε έληαμε 

δξάζεσλ αθ' ελφο κελ θαη αθ' εηέξνπ δε ε παξαθνινχζεζε. Πσο γίλεηαη ε 

αμηνιφγεζε; Μπνξεί λα αμηνινγεί πξνηάζεηο ην Πξάζηλν Σακείν ην ίδην, ή ζε 

ζπλδπαζκφ κε Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ Γεκνζίνπ αλαιφγσο ηα 

ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηα πξνγξάκκαηα θάζε θνξά, φπσο επίζεο θαη κε 

ρξήζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ φηαλ απαηηείηαη θάπνηα εηδηθή ηερλνγλσζία, ή 

φηαλ ππάξρεη έλαο θφξηνο αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ πξνο ηηο νπνίεο δελ 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ην Πξάζηλν Σακείν. Σν Πξάζηλν Σακείν πξέπεη λα 

ζαο πσ φηη είλαη έλα πνιχ κηθξφ ζρήκα, δελ έρεη νχηε 20 άηνκα πξνζσπηθφ, 

απηή ηε ζηηγκή λνκίδσ έρεη 15 αλζξψπνπο καδί θαη κε εκέλα θαη κε ην 

Γηεπζπληή. Άξα επνκέλσο βαζίδεηαη θαη ζε εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο. 

Πσο αμηνινγεί άκεζα ή ζπγθξηηηθά δελ κπαίλσ ζε ιεπηνκέξεηα 

είλαη γλσζηφ ηη ζεκαίλεη απηφ. ελδεηθηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο 

δξάζεσλ, φπσο θαίλεηαη ζε απηή ηε δηαθάλεηα πέληε θχξηα δεηήκαηα: ε 

πιεξφηεηα, ε επηιεμηκφηεηα, ε σξηκφηεηα, ε ζθνπηκφηεηα θαη ε ζπλεθηηκφηεηα 

ηεο δξάζεο κε άιιεο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο. 

Σν δεχηεξν θνκκάηη ηνπ Οδεγνχ δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ 

φπσο είπα είλαη νδεγφο παξαθνινχζεζεο θαη πινπνίεζεο, θάηη, ην νπνίν είλαη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. Απηφ είλαη ζρεηηθά άγλσζην ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ πξνγελέζηεξσλ ζρεκάησλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ θάηη 

δειαδή ην νπνίν δελ γηλφηαλ ζρεδφλ πνηέ, πνηέ δελ παξαθνινπζείην ε 

πνξεία ησλ έξγσλ, ε πνξεία ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ φζνλ αθνξά θαη ην 

θπζηθφ αληηθείκελν, φζνλ αθνξά θαη ηελ ηήξεζε φκσο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζήκεξα ην Πξάζηλν Σακείν 

θιεξνλνκεί εθθξεκφηεηεο πιεξσκψλ νη νπνίεο είλαη ζε έλα πάξα πνιχ πςειφ 

λνχκεξν, γηαηί αθξηβψο δελ ηεξήζεθαλ πφηε φξνη παξαθνινχζεζεο. Απηφ δελ 

ζέιεη ην Πξάζηλν Σακείν λα ην θάλεη, ζέιεη λα ηεξήζεη απζηεξνχο φξνπο 



ΖΜΔΡΗΓΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ» - 20/3/2012 

 29 

παξαθνινχζεζεο έηζη ψζηε ηειηθά ηα έξγα λα πινπνηεζνχλ θαη ηα ρξήκαηα 

απηά λα πηάζνπλ ηφπν. 

Πάκε λα πνχκε δπν θνπβέληεο γηα ηα εγθεθξηκέλα ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ίζσο είλαη θαη ην πην ελδηαθέξνλ ζέκα. Σν Πξάζηλν Σακείν 

έρεη έλα θαη' αξρήλ πξνγξακκαηηζκφ κηαο ηεηξαεηίαο ‟11-‟14 ηξηεηίαο πιένλ 

‟12-‟14 θαη κηα ζεηξά απφ αληηθείκελα, κηα ζεηξά απφ ζεκαηηθά πεδία ηα νπνία 

ζα ρξεκαηνδνηήζεη. ε απηή ηε δηαθάλεηα θαίλνληαη πνηα είλαη απηά θαη 

θαίλεηαη επίζεο θαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γη' απηφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα.  

αο ηα δηαβάδσ θαη ζα έξζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζε κηα κεγαιχηεξε 

ιεπηνκέξεηα λα πνχκε πεξηζζφηεξα γη' απηά.  

 Ζ αζηηθή αλαδσνγφλεζε. Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αλαπιάζεηο ησλ 

πφιεσλ.  

 Ζ απφθηεζε θαη δηακφξθσζε ειεχζεξσλ ρψξσλ ζηηο πφιεηο, δεηήκαηα 

ηα νπνία αθνξνχλ ηελ εμαζθάιηζε κέζα απφ απαιινηξηψζεηο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Έλα απφ ηα δεηήκαηα ηα νπνία φπσο μέξεηε 

είλαη πνιχ θξίζηκα γηα ηηο πφιεηο θαη είλαη θη έλα απφ ηα κεγάια 

ειιείκκαηα ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ. 

 Ζ νινθιήξσζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Γηαπηζηψλνληαη 

ηεξάζηηεο εθθξεκφηεηεο φρη κφλν σο πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ ίδησλ 

ησλ ζρεδίσλ θάπνην πνιενδνκηθφ ζρέδην ην νπνίν αλαηέζεθε λα 

νινθιεξσζεί, αιιά θαη φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο αιπζίδαο ησλ 

πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κηα ηεξαξρηθή ζεηξά 

απφ ηα πην γεληθά πξνο ηα πην εηδηθά. Αλ δελ  πινπνηεζεί ην ηειηθφ 

ζηάδην πνπ είλαη ε πξάμε εθαξκνγήο, ηφηε νπζηαζηηθά ν πνιενδνκηθφο 

ζρεδηαζκφο δελ πινπνηείηαη δελ εθαξκφδεηαη, δελ απνθηά δεζκεπηηθφ 

ραξαθηήξα. 

 Ζ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε πξφιεςε 

αληηκεηψπηζεο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο είλαη πξνθαλέο.  

 Ζ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε δαζψλ επίζεο είλαη μεθάζαξν κε κηα 

κεγάιε έκθαζε ζηα δεηήκαηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο πξφλνηαο απφ 

δαζηθέο ππξθαγηέο.  
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 Ζ ζηήξημε ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, νη 

νπνίνη είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνη θαη αθνξνχλ ίζσο ηα θηιέηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο ηηο πην θξίζηκεο ηηο πην επαίζζεηεο πεξηνρέο. 

 Ζ πεξηβαιινληηθή έξεπλα θαηλνηνκία, επηδεηθηηθέο δξάζεηο θαη ε δηεζλήο 

ζπλεξγαζία. 

 Γηάθνξα άιια ινηπά πξνγξάκκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ απηή ηε 

ζηηγκή λα θαηνλνκαζηνχλ  θαη  

 Σα κεηαβαηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία είλαη απηά ηα νπνία 

ελζσκαηψλνπλ ηηο εθθξεκφηεηεο ηνπ παξειζφληνο εθθξεκφηεηεο γηα 

πιεξσκέο. Έξγα, ηα νπνία είλαη ζε εθθξεκφηεηα νινθιήξσζεο θαη 

πιεξσκήο. Απηά είλαη 35 εθ. φπσο βιέπεηε γη' απηφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηα νπνία κέρξη ζήκεξα καο είλαη γλσζηά. 

Διπίδσ φηη δελ ζα ππάξρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα αθφκε γηαηί 

θάζε κέξα εκθαλίδνληαη θαη θαηλνχξγηα πξάγκαηα.  

Πάκε πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην ‟12. Γηα ην 2012 θαη επεηδή ην 

Πξάζηλν Σακείν έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ κε βάζε ηε 

λνκνζεζία ε νπνία ζήκεξα ηζρχεη θαη ε νπνία νξίδεη φηη κφλν ην 5% ησλ 

δηαζεζίκσλ ηνπ ζηηο 31/12 κπνξνχλ λα είλαη νη δαπάλεο ηνπ επνκέλνπ έηνπο, 

άξα επνκέλσο ηα ρξήκαηα ηα νπνία ην Πξάζηλν Σακείν θάζε ρξφλν έρεη γηα 

λα δαπαλήζεη, φρη γηα λα εληάμεη έξγα γηα λα δαπαλήζεη γηα λα θάλεη 

πιεξσκέο, είλαη απνιχησο ζπγθεθξηκέλα. 

Γηα ην 2012 ζα είλαη 72 εθ. θαη θαηαλέκνληαη ζε απηά ηα 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζαο πξναλέθεξα κε απηφ ηνλ ηξφπν. Απηά είλαη ήδε 

εγθεθξηκέλα, νη πηζηψζεηο είλαη ήδε εγθεθξηκέλεο, ππάξρνπλ Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο νη νπνίεο είλαη αλαξηεκέλεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο πιελ 

ειαρίζησλ ίζσο, αιιά ε αζηηθή αλαδσνγφλεζε πνπ είλαη αλαπιάζεηο 6 εθ., νη 

απαιινηξηψζεηο έρνπλ 25 εθ., ππάξρεη έλα αθφκε πνζφ ην νπνίν είλαη 

εθθξεκφηεηα απφ ‟11 θαη είλαη ζε δηαδηθαζία απηή ηε ζηηγκή εθηακίεπζεο – 

δηάζεζεο, ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, ε πξνζηαζία ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ είλαη ην γλσζηφ Γαιάδην Σακείν γηα ην νπνίν πξηλ κίιεζα, 

ε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε δαζψλ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Δηδηθφ 

Φνξέα Γαζψλ πνπ έλαο απφ ηνπο πξάζηλνπο πφξνπο, νη θνξείο δηαρείξηζεο, 

ε πεξηβαιινληηθή έξεπλα, ε ζπγρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ LIFE θαη 
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κάιηζηα απηψλ πνπ είλαη ζε εμέιημε εγθεθξηκέλσλ ήδε θαη ηα νπνία γηα ιφγνπο 

θπξίσο αιιαγήο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ζηε ρψξα δελ  κπνξνχλ πηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ εζληθή ζπκκεηνρή θαη ηα κεηαβαηηθά πξνγξάκκαηα νη 

εθθξεκφηεηεο δειαδή ηνπ παξειζφληνο πνπ γηα ην 2012 ζα είλαη πεξίπνπ 10 

εθ. ήδε είκαζηε ζε δηαδηθαζίεο πιεξσκήο. 

Απηά είλαη ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ην Πξάζηλν Σακείν έρεη 

εγθξίλεη γηα ην 2012 θαη απηά είλαη ηα πνζά ηα νπνία ην Πξάζηλν Σακείν γη' 

απηά ηα πξνγξάκκαηα γηα ην 2012 ζέιεη λα δαπαλήζεη. Ο ζηφρνο είλαη λα 

δαπαλεζνχλ, λα γίλνπλ πιεξσκέο κέρξη 31/12. Κάηη, ην νπνίν είλαη αξθεηά 

θηιφδνμν κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηελ νπνία ζηγά - ζηγά δηακνξθψλνπκε απφ 

ηελ σξηκφηεηα ησλ έξγσλ. 

Διπίδνπκε φκσο φηη ζα ππάξμνπλ ψξηκα έξγα έηζη ψζηε απηά ηα 

ρξήκαηα λα κπνξέζνπλ λα εθηακηεπηνχλ. 

Έξρνκαη λα ζαο πσ κεξηθά πξάγκαηα ζε ιίγν κεγαιχηεξε 

ιεπηνκέξεηα φρη πάξα πνιχ κεγαιχηεξε γηα ην θάζε πξφγξακκα μερσξηζηά.  

Σν πξψην είλαη ε αζηηθή αλαδσνγφλεζε. πσο είπακε είλαη έλα 

πξφγξακκα ην νπνίν ζηνρεχεη ζε δξάζεηο γηα ηελ αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, 

βέβαηα κε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. Μηα ζπληζηακέλε κηα παξάκεηξνο ε 

νπνία δηέπεη φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ έρεη λα θάλεη κε ηα βηνθιηκαηηθά ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη εδψ βέβαηα ε επίηεπμε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε 

δξάζεηο άιισλ πξνγξακκάησλ είλαη πάξα πνιχ επηζπκεηή, είλαη έλα θεληξηθφ 

ζέκα ζα έιεγα. 

Γηθαηνχρνη: ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, νη επνπηεπφκελνη 

θνξείο, νη Πεξηθέξεηεο θαη νη Γήκνη. Πεδία εθαξκνγήο απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηξεηο κεγάιεο ελφηεηεο: ηα  κεηξνπνιηηηθά θέληξα Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε κε βάζε ην ηζρχνλ Γεληθφ ρέδην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο νξίδνληαη απηά ηα δπν σο κεηξνπνιηηηθά θέληξα. Ήδε 

έρνπκε κηα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο δχν Γήκνπο, έρνπκε ήδε δεη ηα 

ψξηκα έξγα ηα νπνία ππάξρνπλ θαη πνιιά απφ ηα νπνία είλαη έηνηκα κάιηζηα 

λα δεκνπξαηεζνχλ θηφιαο, πνιιά έρνπλ δεκνπξαηεζεί ήδε απιψο είλαη 

έηνηκα λα εγθαηαζηήζνπλ ηνλ εξγνιάβν θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ 

ζε απηφ ην πξφγξακκα θαη κέζα ζηηο επφκελεο κέξεο ζα ππάξμνπλ νη 
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αληίζηνηρεο πξνζθιήζεηο γηα ηνπο δπν Γήκνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

πξνρσξήζνπλ απηά ηα έξγα θαη λα γίλνπλ νη εθηακηεχζεηο κέζα ζην ‟12. 

Σα ππφινηπα αζηηθά θέληξα ηα κεγάια αζηηθά θέληξα 

πξσηεχνληεο, δεπηεξεχνληεο θαη ινηπνί εζληθνί πφινη θαηνλνκάδνληαη πάιη 

ζην εζληθφ ρσξνηαμηθφ ζρέδην. Θα ππάξμεη θαη γη' απηά κηα πξφζθιεζε κέζα 

ηηο επφκελεο εκέξεο ή εβδνκάδεο, ελ πάζε πεξηπηψζεη λα κελ ππνζρεζψ 

εκέξεο.  

Καη ηέινο ινηπέο πφιεηο θαη νηθηζκνί κε πιεζπζκφ κέρξη 5.000 

θαηνίθνπο. Άξα επνκέλσο ππάξρεη κηα επξεία γθάκα δηθαηνχρσλ πνπ θαιχπηεη 

νπζηαζηηθά έλα πνιχ κεγάιν κέξνο αλαγθψλ φισλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 

κηθξψλ θαη κεγάισλ ηεο ρψξαο. Πξνθαλψο βέβαηα ην πξφγξακκα απηφ δελ 

κπνξεί λα επηιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα. Μηιάκε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξνγξακκαηηζκφ θη έλα ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ κέζα ζην 2012 ζέιεη 

φκσο απηά ηα ρξήκαηα λα ηα δψζεη κέζα ζην ‟12 γη' απηά ηα ρξήκαηα λα 

ππάξμνπλ έξγα ηα νπνία ζα ηειεηψζνπλ κέζα ζην ‟12. Αιιηψο απηά ηα 

ρξήκαηα δελ κεηαθέξνληαη ζην ‟13 απηφ είλαη έλα «άγρνο» ηνπ Πξάζηλνπ 

Σακείνπ. 

Οη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαίλνληαη ζε απηή ηε δηαθάλεηα 

επηγξακκαηηθά απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πέληε, νη ηέζζεξηο νπζηαζηηθά 

ελδηαθέξνπλ θαη είλαη: 

1. Ζ ζπκβνιή ζηηο αζηηθέο παξεκβάζεηο. Μηιάκε γηα νινθιεξσκέλεο 

αζηηθέο αλαπιάζεηο, απηφ κάιινλ ζε απηή ηε θάζε δελ κπνξεί αθφκε 

λα πξνρσξήζεη, γηαηί απαηηεί κηα θάζε πξνεηνηκαζίαο αξθεηά 

κεγαιχηεξε αθξηβψο επεηδή εκπεξηέρεη κέζα ηελ έλλνηα ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ άξα ζεκαίλεη παξεκβάζεηο φρη κφλν ζην θπζηθφ ρψξν 

ηεο πφιεο, δειαδή λα αιιάμνπκε δάπεδα, παγθάθηα, δέληξα θαη ηα 

ινηπά, αιιά θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Άξα ζέιεη κηα πξνεηνηκαζία πνιχ θαιχηεξε έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ 

ψξηκα έξγα. 

2. Ζ αλαβάζκηζε αζηηθψλ ππνδνκψλ είλαη έλαο δεχηεξνο άμνλαο. Δδψ 

ειπίδνπκε φηη ζα έρνπκε ψξηκα έξγα, ππνζηήξημεο βηψζηκεο 

θηλεηηθφηεηαο κε φ,ηη απηφ ζεκαίλεη θαη ε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ.  
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3. Ζ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνλ αζηηθφ 

ηζηφ ελλνείηαη ζην πεξηβάιινλ ηεο πφιεο. Ζ δηαρείξηζε ζηνηρείσλ 

θχζεο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ πνπ έρνπλ θάπνηα ζεκαζία. Οη πεξηαζηηθέο 

αθηέο, πγξφηνπνη, πδαηηθνί πφξνη κέζα εδψ κπαίλνπλ θαη ηα ξέκαηα ηα 

νπνία επίζεο έρνπλ κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία φρη κφλν ιφγσ ηνπ φηη 

εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηνπ λεξνχ, αιιά θαη γηαηί ζπρλφηαηα 

ζπλδένληαη θαη κε ζεκαληηθνχο ειεχζεξνπο ρψξνπο ζηηο πφιεηο θαη ε 

δηαρείξηζε αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ε αλαθχθισζε. 

4. Ζ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ πφιεσλ, βέβαηα θη φια ηα 

πξνεγνχκελα είλαη ειθπζηηθφηεηα ησλ πφιεσλ, εδψ φκσο ελλννχκε 

θπξίσο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ ή 

αλαζρεδηαζκφ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ηε βειηίσζε ηνπ θηεξηαθνχ 

απνζέκαηνο κε έλα εχξνο αξθεηά ζηελφ, ην νπνίν αθνξά ζεκαληηθά 

θηήξηα πνπ κπνξεί ή φρη λα ζπλδένληαη κε παξεκβάζεηο ζην δεκφζην 

ρψξν θαη πνπ έρνπλ αλάγθε λα εληάμνπλ κηα θαηλνχξγηα ρξήζε. Δίλαη 

γλσζηφ βέβαηα φηη ε αλάπιαζε ησλ πφιεσλ δελ πεξλάεη κνλάρα απφ 

ηε βειηίσζε, ην βάςηκν, ή ηελ αληηθαηάζηαζε πιηθψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ρψξνπ ησλ θηεξίσλ, αιιά έρεη λα θάλεη πάξα πνιχ κε ηε ρξήζε ηνπ 

ρψξνπ θαη κε ηε ρξήζε ησλ θηεξίσλ. Οπνπδήπνηε θηήξηα 

εγθαηαιείπνληαη, έξρεηαη ε ππνβάζκηζε θαη απηφ είλαη αλ ζέιεηε έλα 

απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ βηψλεη απηή ηε ζηηγκή θαη ην θέληξν ηεο 

Αζήλαο. 

5. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην νπνίν δελ 

έρσ θάηη πεξηζζφηεξν λα πσ, πέξα απφ ην φηη φπσο είπακε ην 

Πξάζηλν Σακείν ζε φιε ηνπ ηελ πνξεία δηαηεξεί έλα κηθξφ ζρήκα, φκσο 

έρεη ηελ αλάγθε εμσηεξηθήο ππνζηήξημεο φπνπ απηφ ην ρξεηάδεηαη. 

Έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ηα ρξήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην Σακείν πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ 

δειαδή είλαη ηα ρξήκαηα απφ ηε ξχζκηζε ησλ εκηππαηζξίσλ θαη ηα ρξήκαηα 

απφ ηα απζαίξεηα πνπ είλαη απηή ηε ζηηγκή θαη ην ζπληξηπηηθά πςειφηεξν 

θνκκάηη ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ. Σα ιεθηά ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ θπξίσο είλαη 

απηά –είλαη θη άιια, αιιά θπξίσο είλαη απηά ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ- θαη κε 

βάζε απηή ηε ξχζκηζε απηά ηα ρξήκαηα νθείινπλ λα μαλαγπξίζνπλ ζηελ πφιε 

ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ζε δξάζεηο νη νπνίεο ζα έξζνπλ λα εμηζνξξνπήζνπλ 
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ηε δεκηά ε νπνία έρεη πξνθιεζεί απφ ηελ απζαηξεζία γηα λα ην πσ κε πάξα 

πνιχ απιά ιφγηα. 

Απηφ ηη είλαη; Δίλαη θπξίσο ε απφθηεζε θαη ε δηακφξθσζε 

θνηλφρξεζησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ζηηο πφιεηο. Άξα επνκέλσο απηά ηα 

ρξήκαηα ζηνρεχνπλ θπξίσο –φρη κφλν, θπξίσο φκσο- ζην λα απαιινηξηψζνπλ 

εθηάζεηο κέζα ζηηο πφιεηο θαη λα δηακνξθψζνπλ λένπο ππαίζξηνπο 

ειεχζεξνπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο. 

Απηή ηε ζηηγκή ήδε έρνπλ δεζκεπηεί 40 εθ. επξψ απφ πφξνπο νη 

νπνίνη ππήξραλ ην 2011 ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ απηφ είλαη 

γλσζηφ, ππάξρεη θαη Τπνπξγηθή Απφθαζε είλαη αλαξηεκέλν φιν ην πιηθφ θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη είκαζηε ζηε δηαδηθαζία 

εθηακίεπζεο. Τπάξρνπλ ήδε νη πξνηάζεηο ησλ Γήκσλ ζην Πξάζηλν Σακείν 

έρνπλ ήδε αμηνινγεζεί, δπζηπρψο δελ είκαζηε πάξα πνιχ επραξηζηεκέλνη 

απφ ηελ σξηκφηεηα απηψλ ησλ πξνηάζεσλ, φκσο ζηγά - ζηγά αξρίδνπλ θαη 

ζπκπιεξψλνληαη νη ειιείςεηο θαη ήδε πξνρσξνχκε ζε εθηακηεχζεηο ηέηνησλ 

ρξεκάησλ γηα ζπληέιεζε απαιινηξηψζεσλ. Γηθαηνχρνη βέβαηα εδψ είλαη νη 

Γήκνη, νη ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ. 

Ζ νινθιήξσζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δίπα θαη πξηλ φηη 

έλα απφ ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα είλαη λα κπνξέζεη ν πνιενδνκηθφο 

ζρεδηαζκφο λα νινθιεξψζεη ηα δηάθνξα ζηάδηά ηνπ, αιιά λα νινθιεξσζεί θαη 

σο ζχλνιν. Ση ελλνψ κε απηφ; ελλνψ φηη πνιιά πνιενδνκηθά ζρέδηα έρνπλ 

ήδε πιεξψζεη ηηο πξψηεο ή ηηο δεχηεξεο θάζεηο, πιελ φκσο δελ έρνπλ 

νινθιεξσζεί γηαηί εθθξεκεί κηα ηξίηε θάζε ε νπνία μέξεηε ζηνλ πνιενδνκηθφ 

ζρεδηαζκφ είλαη θαη ε πην θξίζηκε, γηαηί είλαη νη πξνηάζεηο θαη ηα ζρέδηα 

δξάζεο. Δίλαη δειαδή ην δηα ηαχηα. 

Άξα εθεί αμίδεη ηνλ θφπν λα δψζεη θαλείο θάπνηα ρξήκαηα γη' 

απηά ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα φζν αθφκε είλαη επίθαηξα, γηαηί φζν πεξλάεη ν 

ρξφλνο πηα δελ έρεη λφεκα λα ηα ζπκπιεξψζεη θαλείο, φζν αθφκε είλαη 

επίθαηξα λα ηα ζπκπιεξψζεη θαη λα ηα νινθιεξψζεη θαη λα ππάξμεη θάηη 

ρξήζηκν. 

Σν δεχηεξν είλαη λα νινθιεξσζεί φιν ην ζχζηεκα. Γειαδή ην λα 

έρεη θαλείο έλα γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην ή κηα πνιενδνκηθή κειέηε ρσξίο λα 

έρεη ηελ πξάμε εθαξκνγήο, ιέεη ιίγα πξάγκαηα. Γηαηί; Γηαηί ε πξάμε 
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εθαξκνγήο είλαη απηή ε νπνία ηειηθά πινπνηεί ηνλ ζρεδηαζκφ ζην έδαθνο, 

ραξάδεη δξφκνπο, πιαηείεο, κνηξάδεη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαη 

δεκηνπξγεί δεζκεχζεηο απέλαληη ζηνπο ηδηψηεο. 

Άξα επνκέλσο εδψ ην Πξάζηλν Σακείν έρεη ηελ πξφζεζε κε 6 

εθ. λα πιεξψζεη, λα εθηακηεχζεη κέζα ζην 2012 νηηδήπνηε αθνξά 

νινθιήξσζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Ζ πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο θαη πξφιεςε - 

αληηκεηψπηζε ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Απηφ ην πξφγξακκα αθνξά ην Γαιάδην 

Σακείν, ην δηαρεηξίδεηαη ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΤΔΝ, Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πνιίηε εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ θαη έρεη ην ελδηαθέξνλ φηη αθνξά πφξνπο 

αληαπνδνηηθνχο. Δίλαη ρξήκαηα ηα νπνία εηζπξάηηνληαη απφ απηνχο νη νπνίνη 

πξνθαινχλ ζαιάζζηα ξχπαλζε έξρνληαη ζην Πξάζηλν Σακείν θαη δηαηίζεληαη 

θαη πάιη εθ λένπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε είηε θαηλνκέλσλ ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, 

είηε ηεο πξφιεςεο. 

Άξα επνκέλσο εδψ έρνπκε έλα πξφγξακκα ζην νπνίν ε αξρή 

ηνπ «Ο ξππαίλσλ πιεξψλεη» εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ.  

Ζ πξνζηαζία θαη ε αλαβάζκηζε δαζψλ. Μηινχκε θπξίσο φπσο 

είπα θαη πξηλ γηα δξάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ πξφιεςε δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ δαζηθέο ππξθαγηέο 

νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ. Γηθαηνχρνη είλαη ε Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ κε ηελ 

αξκφδηα Γηεχζπλζή ηεο, ε Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά 

Σακεία θαη νη θνξείο νη νπνίνη πινπνηνχλ ηα έξγα είλαη βέβαηα ηα Γαζαξρεία. 

Ζ ηήξημε Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ. Οη 

θνξείο δηαρείξηζεο είλαη ζπγθεθξηκέλνη, 27 ζηνλ αξηζκφ αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο νη νπνίεο φκσο έρνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη αλήθνπλ 

ζηηο πην επαίζζεηεο πην θξίζηκεο πεξηβαιινληηθά πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ή 

Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Ο θαζέλαο έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ ην 

Πξάζηλν Σακείν απνθάζηζε λα ζηεξίμεη απηνχο ηνπο θνξείο φρη κε πάξα 

πνιιά ιεθηά, γηαηί ρξεκαηνδνηνχληαη ήδε θαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη εδψ αλ 

ζέιεηε ππάξρεη θάηη πνπ καο ηθαλνπνηεί φηη έρνπκε κηα ζπκπιεξσκαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ζε θάπνηνπο θνξείο γηα ζέκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ, δελ ρξεκαηνδνηνχκε ηα ίδηα αιιά 

ρξεκαηνδνηνχκε απηά ηα νπνία δελ κπνξεί λα εληαρζνχλ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ γηα 
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ηνλ άιθα ή βήηα ιφγν. κσο είλαη απαξαίηεηα γηα λα κπνξέζνπλ απηνί νη 

θνξείο λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν ηνπο.  Ήδε έηξεμε έλα 

ηέηνην πξφγξακκα κέζα ζην 2011 θαη κάιηζηα κε πάξα πνιχ κεγάιε πίεζε ζε 

πνιχ αζθπθηηθέο πξνζεζκίεο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο Ννέκβξην – Γεθέκβξην 

θαη πινπνηήζεθε κε πάξα πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. 

Ζ πεξηβαιινληηθή έξεπλα, ε θαηλνηνκία, νη επηδεηθηηθέο δξάζεηο 

θαη ε δηεζλήο ζπλεξγαζία, είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν ζηνρεχεη λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ζε πεξηνξηζκέλν βέβαηα βαζκφ -γηαηί ν ζθνπφο ηνπ Πξάζηλνπ 

Σακείνπ δελ είλαη θαηά βάζε απηφο- εθαξκνζκέλε έξεπλα, ε νπνία έρεη κηα 

ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία άιισλ πξνγξακκάησλ ή γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ. πσο επίζεο βέβαηα ππάξρεη θαη ε πξφζεζε γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε επηιεγκέλσλ αιιά ζεκαληηθψλ θαηλνηφκσλ έξγσλ, 

επηδεηθηηθψλ δξάζεσλ θαη βέβαηα ε πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο. 

Δδψ έρνπκε δηθαηνχρνπο ηα εξεπλεηηθά θέληξα, ηα ΑΔΗ, άιινπο 

εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη νχησ θαζ‟ εμήο.  

Σειεηψλνληαο ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ ε νπνία θαίλεηαη ζε απηή ηε δηαθάλεηα καδί κε ηελ πξψηε 

ηεο ζειίδα, ππάξρεη αξθεηφ πιηθφ είλαη κηα θαηλνχξγηα ηζηνζειίδα βέβαηα, 

ζίγνπξα έρεη πάξα πνιιέο ειιείςεηο φκσο ζπκπιεξψλεηαη δηαξθψο.  

Οη θξίζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα πξνγξάκκαηα, ηηο 

εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο, ηνπο δηθαηνχρνπο, ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

ελδηαθέξνπλ ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ππάξρνπλ ήδε ζηελ ηζηνζειίδα, 

φπσο επίζεο ππάξρνπλ θαη άιιεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνξνχλ επξχηεξα 

δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ηνλ θ. εξξάν γηα ηελ αλαιπηηθή 

απηή παξνπζίαζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. Βιέπνπκε φηη ππάξρεη θη άιινο έλαο 

ρξεκαηνδνηηθφο πφινο γηα έξγα πεξηβαιινληηθά εθηφο απφ ηα δηαξζξσηηθά 

πξνγξάκκαηα απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ηα ινηπά θαη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, 

δηφηη έρνπκε κηα ζηαζεξφηεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ε νπνία δελ εμαξηάηαη απφ 

ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ νη 

θαλφλεο ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 
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  Θα πξφηεηλα ηψξα, δελ  μέξσ αλ έρεηε άιιε άπνςε λα θάλνπκε 

έλα δηάιεηκκα δέθα ιεπηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα έρεηε ηνλ ιφγν εζείο κε ηα έξγα 

ζαο. Δπραξηζηψ. 

 

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 

 

 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Παξαθαιψ πάξηε ηηο ζέζεηο ζαο, έρνπκε έλα 20ιεπην εθηφο 

πξνγξάκκαηνο, δελ είλαη ζεκαληηθφ κπνξνχκε λα ην θαιχςνπκε, εμάιινπ 

νθείιεηαη ζην δηάιεηκκα πνπ θάλακε. Θα ήζεια πξηλ πξνρσξήζνπκε θαη λα 

δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε γηα λα αξρίζνπλ νη παξνπζηάζεηο 

ησλ έξγσλ, πξψηα λα πσ θάηη εγψ πνιχ ζχληνκν θαη δεχηεξνλ λα 

πξνρσξήζνπκε θάπνηεο εξσηήζεηο πξνο ηνπο νκηιεηέο ηεο πξψηεο απηήο 

ζπλεδξίαο, επεηδή ν θ. εξξάνο θαη θάπνηνη άιινη ζέινπλ λα θχγνπλ.  

  Απηφ πνπ εγψ ήζεια λα πσ πξηλ μεθηλήζνπκε κε ηηο εξσηήζεηο, 

λα επαλέιζσ ζε απηφ πνπ κνπ έρεη γίλεη έλα άγρνο. Πνηνπο ζα απεληάμσ θαη 

πνηνπο ζα αθήζσ. Αζηεηεχνκαη. Σν ζέκα πξαγκαηηθά ηνπ λα κεηαηξαπνχλ νη 

εληάμεηο δεζκεχζεηο. Σα θξηηήξηα ζα είλαη πνιιαπιά θαη ζέισ λα αλαθέξσ έλα 

θξηηήξην, ην νπνίν κπνξεί λα κε ςάμεηε λα ην βξείηε, δελ μέξσ αλ ην βξείηε 

ζηηο αξρέο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ αιιά ζα παίμεη έλα ξφιν.  

  Γελ λνείηαη λα δεηνχκε λα θηηάμνπκε έλα βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, 

λα επεθηείλνπκε έλα βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, λα θηηάμνπκε έλα θαηλνχξην 

βηνινγηθφ θαζαξηζκφ θαη λα κελ εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

ππάξρνπλ απφ ήδε ιεηηνπξγνχληεο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο ζε νξηζκέλνπο 

δήκνπο.  

  Έρνπκε έλα πξφβιεκα κε απηφ. Τπάξρεη κηα πνιχ κεγάιε 

δπζθνιία λα ζπιιέμνπκε ηα ζηνηρεία, ην νπνίν είλαη ππνρξεσκέλνη νη 

ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο ησλ βηνινγηθψλ λα δίλνπλ ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία 

Τδάησλ ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο έρεη επζχλε λα αλαθέξεη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε γηα λα κελ έρνπκε πξνβιήκαηα  θαη ππάξρεη πξαγκαηηθά κηα πνιχ 

κεγάιε δπζηνθία.  
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  Γελ ζέισ λα αλαθεξζψ ζε παξαδείγκαηα αθφκε θαη ππεπζχλσλ 

ιεηηνπξγίαο πνπ ιίγν πνιχ καο θιείλεη ην ηειέθσλν θαη αξλνχληαη λα 

κηιήζνπλ δηφηη είλαη πνιπάζρνινη θαη δελ κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε απηφ ην 

ζέκα.  Γελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη  έηζη απηφ ην πξάγκα. Ήδε έρνπκε θηηάμεη 

έλα ινγηζκηθφ, είλαη αλαξηεκέλν ζην δηαδίθηπν θαη έρνπκε δψζεη νδεγίεο ζε 

φινπο πεξίπνπ 300 ππεπζχλνπο ιεηηνπξγίαο βηνινγηθψλ πψο ζα 

ζπκπιεξψλνπλ ηα ζηνηρεία ηα ιεηηνπξγηθά δεδνκέλα, ηα απνηειέζκαηα 

δειαδή ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ηα νπνία ζα θαηαρσξνχληαη, ζα 

δίλνληαη ζην θνηλφ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ εθφζνλ έρεη ειεγρζεί φηη είλαη ζσζηά 

θαη εθφζνλ πξνθχπηεη θαη έλα ζπκπέξαζκα πεξί ηεο ζπκκφξθσζεο ή φρη.  

  Σν θάλακε κηα πηινηηθή εθαξκνγή θαη είδακε ηηο δπζθνιίεο θαη λα 

ην πσ θαη κηα ζρεηηθή απξνζπκία, εάλ απηά ηα ζηνηρεία ηα νπνία πιένλ 

αλαθέξνληαη θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ζα θπθινθνξήζεη θαη κηα 

εγθχθιηνο δελ αληαπνθξίλνληαη νη ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο γηα λα ελεκεξψλνπλ 

απηή ηε βάζε έρνπκε ρξφληα ράζεη φιε ηελ πιεξνθνξία, είλαη ρσκέλα ζηα 

ζπξηάξηα ηνπ θάζε βηνινγηθνχ, δελ ηα βιέπεη θαλείο, δελ κπνξεί λα θάλεη 

θαλείο αμηνιφγεζε θαη ςάρλνπκε ζην ηέινο λα ηα καδέςνπκε ηειεπηαία ζηηγκή 

γηα λα απαληήζνπκε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Απηφ δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί.  

  Τπάξρεη κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο θαηαγξαθήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη παξαθαιψ λα κε ζεσξεζεί, ζα κνπ πείηε λα κεηαθεξζεί 

απηφ ην πξάγκα, φηη δελ είλαη έλα παηρλίδη, είλαη κηα βαζηθή απαίηεζε,  ε 

νπνία πέξα απφ άιιεο θπξψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, έκκεζα δελ κπνξεί παξά λα κελ επεξεάδεη θαη ηελ 

εηθφλα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγνχκε γηα έλα δήκν ή γηα κηα δεκνηηθή 

επηρείξεζε, ε νπνία ζέιεη λα καο πείζεη φηη κπνξεί λα πξνρσξήζεη 

ζπζηεκαηηθά θαη γξήγνξα θαη ζπγθξνηεκέλα έλα θαηλνχξην έξγν αιιά απφ ηελ 

άιιε κεξηά δελ κπνξεί λα κπεη ζηνλ θφπν λα ζπκπιεξψζεη δέθα λνχκεξα ή 

είθνζη λνχκεξα ή ηξηάληα λνχκεξα.  

  Γη΄ απηφ ζαο παξαθαιψ λα ιεθζεί απηφ ππφςε δηφηη είλαη 

ζεκαληηθφ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έξρεηαη ήδε απφ ηψξα θαη δεηάεη 

ινγαξηαζκφ. Έρεη δψζεη πνιιά ιεθηά γηα βηνινγηθνχο, φρη κφλν ζε απηή ηελ 

πεξίνδν ηνπ ΔΠΑ θαη ηα πξνεγνχκελα κε ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα  

ENVIREC, έρεη δψζεη πνιιά ιεθηά θαη έξρεηαη ηψξα ζηαδηαθά αιιά κε ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φηαλ ζέιεη λα θάλεη 
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θάηη, λα δεηάεη ινγαξηαζκφ. Πνχ πήγαλ απηά ηα ιεθηά, πνηνη ιεηηνπξγνχλ θαη 

πψο ιεηηνπξγνχλ. Καη αλ δελ κπνξνχκε λα αληαπνθξηλφκαζηε ζε απηέο ηηο 

απαηηήζεηο ζα έρνπκε ζχληνκα πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα.  

  Δπνκέλσο θάλσ κηα έθθιεζε πξαγκαηηθά λα κε ζεσξείηαη σο 

έλα πάξεξγν αιιά ζα πξέπεη ζνβαξά απηή ε βάζε πιεξνθνξηψλ ηα 

ιεηηνπξγηθά δεδνκέλα λα ζπκπιεξψλνληαη.  

  Με απηά ηα ιίγα, ζπγλψκε πξηλ απφ ηηο εξσηήζεηο ζα ήζεια λα 

δηαβάζσ ην κήλπκα ηνπ Τπνπξγνχ, ν νπνίνο ηειηθά ην έζηεηιε ηψξα δηφηη 

κέρξη ηψξα έθαλε πξνζπάζεηεο λα κπνξέζεη λα μεθιέςεη ιίγν ρξφλν γηα λα 

έξζεη πξνζσπηθά εδψ ν ίδηνο. Σειηθά ιφγσ ηεο εκέξαο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ έρεη ηε ζπγθεθξηκέλε απηή εκέξα απηφ δελ είλαη δπλαηφ, επνκέλσο ζα 

κνπ επηηξέςεηε λα δηαβάζσ ην ραηξεηηζκφ, ηνλ νπνίν έζηεηιε.  

Είλαη κεγάιε ραξά ε πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εθδήισζεο. Είλαη 

κεγάιε ραξά γηα όινπο όζνπο έρνπκε πξνζπαζήζεη λα πξνρσξήζεη 

απηό ην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα, λα έρεη έξζεη ε ζηηγκή πνπ νη 

ίδηνη νη δηθαηνύρνη λα παξνπζηάδνπλ έξγα γηα ηνλ πνιίηε θαη γηα ηε 

ρώξα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην πινπνίεζεο.  

Έξγα πνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα γηα άιιεο 

πεξηνρέο, γηα άιινπο δήκνπο. Έξγα πνπ δείρλνπλ όηη όηαλ ππάξρεη 

ζρεδηαζκόο θαη βνύιεζεο από ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία θαη ε ππνζηήξημε ηνπ θξάηνπο ηειηθά θηάλνπλ 

ζην ζηόρν ηνπο πνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ 

πνιηηώλ, ε αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία ηνπ 

κεγαιύηεξνπ πινύηνπ απηήο ηεο ρώξαο πνπ είλαη ε θύζε θαη νη 

άλζξσπνη. 

Σν ΕΠΠΕΡΑΑ έρεη θαηαθέξεη κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο λα 

πνιιαπιαζηάζεη ηελ απνξξόθεζε, δειαδή ηελ πξαγκαηηθή δαπάλε 

γηα έξγα. Σν ύςνο ησλ δαπαλώλ ην 2011 ην 24% ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηα 511.000.000 επξώ.  

ηόρνο καο ην 2012 λα θηάζνπκε ηα 850.000.000 επξώ ζε 

πξαγκαηηθή δαπάλε γηα έξγα. Σα έξγα πνπ έρνπλ εληαρζεί είλαη 

πάλσ από 650 ζε όιε ηελ Ειιάδα. Απηά ηα έξγα πξέπεη λα 

πεξάζνπλ από ην ζρεδηαζκό ζηελ πινπνίεζε. 
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Γηα λα γίλεη απηό ην βαζηθό βήκα είλαη λα πξνρσξήζνπλ νη 

ζπκβαζηνπνηήζεηο νη νπνίεο απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ζην 40% ησλ 

πόξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή 840.000.000 επξώ. Σν 2012 

ζέινπκε λα θιείζεη έρνληαο θαηαθέξεη λα ζπκβαζηνπνηεζνύλ πάλσ 

από 2 δηο επξώ ζε έξγα, δειαδή ην ζύλνιν ησλ πόξσλ ηνπ 

ΕΠΠΕΡΑΑ λα αθνξά πηα ζε έξγα ζε εμέιημε.  

Οη ζεκεξηλέο παξνπζηάζεηο, ηα παξαδείγκαηα έξγσλ πνπ ζήκεξα 

παξνπζηάδνληαη ζην πιαίζην απηήο ηεο εθδήισζεο από ηνπο ίδηνπο 

ηνπο δηθαηνύρνπο, είλαη έλαο νδεγόο γηα όιε ηε ρώξα. Οδεγόο 

πξάμεο θαη θαιήο πξαθηηθήο. 

Οη Τπεξεζίεο ηνπ ΕΠΠΕΡΑΑ ζα παξακείλνπλ ζην πιεπξό όισλ 

ησλ δηθαηνύρσλ ζρεδηάδνληαο θαη πινπνηώληαο ελέξγεηεο πνπ 

δηεπθνιύλνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. Σν ΤΠΕΚΑ παξακέλεη 

δίπια ζηελ απηνδηνίθεζε θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ έρνπλ 

όξακα θαη ζρέδην γηα ηελ πεξηνρή ηνπο θαη ηελ πόιε ηνπο. Καη απηό 

ζεκαίλεη όηη ζα ζπλερίζνπκε λα παξέρνπκε θάζε δπλαηόηεηα κέζσ 

ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ καο εξγαιείσλ ην ΕΠΠΕΡΑΑ ην Πξάζηλν 

Σακείν, ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΑΠΕ γηα λα γίλνπλ πξάμε έξγα γηα 

όινπο ηνπο πνιίηεο απηήο ηεο ρώξαο.  

  Απηή ήηαλ ε δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ. Να πξνρσξήζνπκε ζηηο 

εξσηήζεηο;  

(Κιεηζηά πξαθηηθά) 

ΟΜΗΛΖΣΖ: Γελ κπνξεί λα γίλεη ζε απηφ ην ζέκα έθπησζε, πξέπεη 100% λα 

ππάξρεη ξνή δεδνκέλσλ πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο γηα λα μέξνπκε ηη αθξηβψο 

γίλεηαη. Μελ μερλάηε φηη κπνξνχλ νη γεσξγνί λα δπζθεκίζνπλ κηα πεξηνρή 

εμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θαη κε μερλάηε φηη κπνξνχλ λα θαηαθχγνπλ ζηε 

δηθαηνζχλε θαη λα δεηνχλ ππέξκεηξεο απαηηήζεηο. Απηφ πξέπεη λα θνπεί κε 

καραίξη. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εξγάδεηαη βηνινγηθφο θαζαξηζκφο ρσξίο 

πιήξε αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Θα απαληήζνπκε ζπλνιηθά. Τπάξρεη θάπνηα άιιε εξψηεζε;  

Ν. ΑΦΑΡΗΚΑ: Δίκαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο ΓΔΤΑ εξξψλ. ρεηηθά κε ην 

ζέκα ησλ αγξνηηθψλ θαη λεζησηηθψλ θνηλνηήησλ γηα ην πξφγξακκα. Δίλαη έλα 

πξφγξακκα, ην νπνίν ηψξα έρεη μεθηλήζεη απφ ην ΚΑΠΔ. Έλα εξψηεκα ην 
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νπνίν ζέηνπκε είλαη εάλ κέζα ζε απηά ηα κέηξα πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο γηαηί κέζα ζην φιν ησλ Καιιηθξαηηθψλ ΟΣΑ ζεσξνχκε 

φηη είκαζηε θαη εκείο. Καη κάιηζηα ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 πνπ είλαη ε 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη έλα θαζ‟ απηφ 

αληηθείκελν δηθφ καο θαη εηδηθά ζε θάζε θαιιηθξαηηθφ δήκν ππάξρεη θαη κηα 

ΓΔΤΑ ε νπνία έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

  Καη δεχηεξν εξψηεκα. ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ην νπνίν επίζεο είλαη θαη 

αληηθείκελν δηθφ καο,  πέξα απφ ηελ αβαζή γεσζεξκία αλ ππάξρεη θαη θάηη 

άιιν ή πξφθεηηαη λα βγεη θάπνην άιιν πξφγξακκα γηα ηελ θαζ‟ εαπηνχ 

γεσζεξκία, φρη κέζα ζηα 100, 150 κέηξα πνπ είλαη ε αβαζήο γεσζεξκία. 

Δπραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Χξαία αλ δελ ππάξρεη θάηη λα κνπ επηηξέςεηε λα δψζσ κηα 

ζχληνκε απάληεζε ζην πξψην εξψηεκα. Έρεηε απφιπην δίθην, φρη κφλν γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξαηε θαη γηα πνιινχο άιινπο. Θα πξέπεη λα 

μεθχγνπκε απφ κηα θαηάζηαζε πνπ ηελ έρσ δήζεη θαη εγψ σο 

παλεπηζηεκηαθφο λα ρξεηαδφκαζηε ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία βηνινγηθψλ 

θαζαξηζκψλ γηα επεμεξγαζία, γηα αμηνιφγεζε, γηα λα βγάδνπκε 

ζπκπεξάζκαηα, γηα λα δίλνπκε δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζηνπο θνηηεηέο καο θαη 

λα κελ κπνξείο λα ηα βξεηο. ρη κφλν λα είλαη δχζθνιν λα ηα βξεηο κε ηελ 

έλλνηα φηη έπξεπε λα παο επηηφπνπ θαη λα ηα παξαθαιέζεηο λα ηα πάξεηο, αιά 

θακηά θνξά δελ ζνπ ηα δίλαλε θηφιαο. Απινχζηαηα, δελ ηα δίλαλε. 

  Με κηα ελεκέξσζε ελφο θεληξηθνχ θνξέα πνπ ζα έρεη ηελ 

επζχλε ζπιινγήο θαη έθζεζεο ειιηπέζηαην. Γη΄ απηφ αλέθεξα απηή ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη, κε ηελ νπνία ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη θαη ν 

πνιίηεο γηα ηα ιεπηνκεξή ιεηηνπξγηθά δεδνκέλα.  

  Βεβαίσο δελ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πνιίηε φπσο θαηαρσξνχληαη 

αιιά ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ φιε ε ρξνλνζεηξά ησλ κεηξήζεσλ ζα θαίλεηαη θαη 

ζα κπνξεί θαη ν θάζε πνιίηεο αθελφο κελ λα ελεκεξσζεί θαη δεχηεξνλ ζα 

κπνξνχλ νη αξκφδηεο αξρέο λα βγάδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο.  

  Γελ απαληάεη βεβαίσο άκεζα ζην θαηά πφζν είλαη απηά 

αμηφπηζηα ηα ζηνηρεία. Πξέπεη λα πξνζεγγίζεη θαλείο ην ζέκα ζηαδηαθά. Σν 

πξψην βήκα γηα καο είλαη λα θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα θαη ζηηο αξκφδηεο 
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ππεξεζίεο λα είλαη γλσζηφ ην φλνκα ηνπ ππεπζχλνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, ην 

φλνκα ηνπ ππεπζχλνπ ησλ αλαιχζεσλ.  

  Καηά δήισζε είλαη απηά ηα ζηνηρεία. Δκείο ηα δερφκαζηε. Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε επίζεο ηα δέρεηαη, εκείο ηα δερφκαζηε σο έλα πξψην 

βήκα. Δίλαη έλα πξψην βήκα γηα λα βειηησζεί ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ,  ε 

αλάξηεζή ηνπο, ε ππεχζπλε αλάξηεζή ηνπο.  

  Οη ειεγθηηθνί κεραληζκνί πνπ ζα ειέγμνπλ πξαγκαηηθά θαη ζα 

ειέγμνπλ κε αμηνπηζηία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη απηνί θαη ζα πξέπεη λα 

νξγαλσζνχλ, είλαη νη επηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο αιιά κπνξεί λα ππάξρνπλ 

θαη άιινη κεραληζκνί νη νπνίνη ζα ειέγμνπλ θάηη. Αιιά είλαη ζεκαληηθφ ν 

έιεγρνο λα γίλεηαη επί δεισκέλσλ ζηνηρείσλ. Γη΄ απηφ δίλνπκε ηφζε κεγάιε 

ζεκαζία ζε απηφ ην πξάγκα. 

  Δπνκέλσο φλησο απηφ πνπ έιεγα φηη ηφζα ιεθηά μνδεχηεθαλ, ηη 

απνηέιεζκα είραλ, έρεη λα θάλεη αθξηβψο κε ην αλ ηειηθά ππάξρεη απνηέιεζκα 

απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ  βηνινγηθψλ πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ πνιιέο θνξέο 

απηά άκεζα ή έκκεζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άξδεπζε, γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε κε πνιχ ζνβαξφηεξεο επηπηψζεηο απφ κηα πηζαλή 

απιή ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

  Καη ηέινο βέβαηα γηα λα γίλεη θαη λα θιείζσ κε απηφ, γηα λα 

κπνξέζνπκε απηφ ην πξάγκα λα ην πεηχρνπκε θαιά είλαη φια απηά θαη νη 

βάζεηο δεδνκέλσλ θαη νη έιεγρνη. Ννκίδσ φηη αλ ζην 1/10ν ηεο επαηζζεζίαο 

πνπ ππάξρεη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο γηα ηε ρσξνζέηεζε ελφο βηνινγηθνχ, αλ ην 

1/10ν απηήο ηεο επαηζζεζίαο ππήξρε γηα ην πψο δνπιεχεη ν βηνινγηθφο ν 

νπνίνο ηειηθά θαηαζθεπάζζεθε ζα είρακε θάλεη ηξνκαθηηθά βήκαηα πξνφδνπ. 

  Δίλαη ιππεξφ ην φηη ε επαηζζεζία αξρίδεη θαη ζηακαηάεη εθεί. Πνχ 

ζα γίλεη ν βηνινγηθφο. Να κε γίλεη εδψ, λα κε γίλεη εθεί, λα κε γίλεη παξαπέξα. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θχβνο έρεη ξηθζεί θαη ν βηνινγηθφο θηηάρλεηαη, 

ακθηβάιισ γηα ην ηη πνζνζηφ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεζία ηελ νπνία είρε επηδείμεη ζηε θάζε ηεο ρσξνζέηεζεο αλ επηδεηθλχεη 

ηελ ίδηα πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία γηα λα ξσηήζεη αλ δνπιεχεη θαιά ν 

βηνινγηθφο θαη λα πηέζεη ηνπο ηνπηθνχο άξρνληεο λα ηνλ ιεηηνπξγήζνπλ 

ζσζηά.  
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  Μηα κφλν πφιε, δελ ζα ηελ αλαθέξσ, μέξσ φπνπ θαζψο 

έκπαηλεο ζηα πεξίρσξά ηεο φινη νη θάηνηθνη μέξαλε πνπ είλαη ν βηνινγηθφο 

θαζαξηζκφο. Ακθηβάιισ αλ ζε άιιεο πφιεηο φηαλ ζα ξσηήζεηο ηνπο θαηνίθνπο 

ζα μέξνπλ θαλ γηα ηη πξάγκα κηιάο ή γηα ην αλ ε πφιε ηνπο έρεη βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ, πνιχ πεξηζζφηεξν δε πνπ είλαη θαη πψο ιεηηνπξγεί.  

  Υξεηάδεηαη κηα πξνζπάζεηα λα θαηαιάβνπκε φηη δελ είλαη ε 

ρσξνζέηεζε ην άπαλ αιιά είλαη ε πξαγκαηηθή ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη κεηά φια ζα αθνινπζήζνπλ.  

  Ννκίδσ είλαη γηα ην ΚΑΠΔ.    

ΟΜΗΛΖΣΖ: ζνλ αθνξά ην πξψην εξψηεκα δελ έρσ απάληεζε λα δψζσ 

ηψξα ζπγθεθξηκέλε. Παξάθιεζε φκσο θαη απηφ ην εξψηεκα φπσο θαη φπνην 

άιιν εξψηεκα γηα φια ηα έξγα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ΚΑΠΔ λα ππνβάιιεηε κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ψζηε θαη λα έρνπκε ην ρξφλν λα ην δηεξεπλήζνπκε 

θαη κε ηηο ππεξεζίεο αιιά θαη κε ηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ ΚΑΠΔ θαη θπξίσο 

γηαηί κεηά ζηε ζπλέρεηα αλαξηψληαη ηα εξσηήκαηα θαη νη απαληήζεηο ψζηε λα 

είλαη γλσζηά ηα δεδνκέλα ζε φινπο είηε γηαηί έρνπλ παξφκνην πξφβιεκα είηε 

γηαηί αθφκε δελ ηνπο δεκηνπξγήζεθε ην πξφβιεκα αιιά λα μέξνπλ ηη 

ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζνπλ. Οπφηε παξάθιεζε ππνβάιιεηέ ην 

ειεθηξνληθά θαη ζχληνκα ζα έρεηε ηελ απάληεζε.  

  ζνλ αθνξά ηψξα ην δεχηεξν εξψηεκα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

γεσζεξκίαο απφ ηελ αξρή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΔΠΑ είρε θξηζεί φηη νη 

εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ πεγψλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο, 

αλεκνγελλήηξηεο, θσηνβνιηατθά, γεσζεξκία δελ εληάζζνληαη ζηα 

επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ φπσο δελ είλαη θαη ζηνλ αλαπηπμηαθφ 

λφκν δεδνκέλσλ ησλ πςειψλ ηηκψλ αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

δίλνληαη απφ ηελ πνιηηεία. Οπφηε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζηηγκήο θαη γηα ηε 

γεσζεξκία εμ φζσλ γλσξίδσ δελ πξνβιέπεηαη λα πξνθεξπρζεί ή λα 

αλαθνηλσζεί θάπνην έξγν γηα επηδφηεζε. 

  

«Έργα διατείριζης αποβλήηων, σδάηων και λσμμάηων: 

Παραδείγμαηα έργων εμπόδια και ιζηορίες επιηστίας» 
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ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Να πξνρσξήζνπκε ζηελ πξψηε παξνπζίαζε θαη λα 

παξαθαιέζνπκε ηνλ θ. φθνπηε Αληηπεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα 

λα καο παξνπζηάζεη ην έξγν γηα ηα Μεηαιιεία Ακηάληνπ ζηε Βφξεηα Διιάδα.  

Γ. ΟΚΟΤΣΖ: Κχξηε Δηδηθέ Γξακκαηέα, αγαπεηνί θίινη ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, 

θπξίεο θαη θχξηνη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη. ήκεξα ζα ζαο παξνπζηάζνπκε έλα 

έξγν εμ‟ φζσλ γλσξίδσ ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κνλαδηθά φρη κφλν ζηε βαιθαληθή 

αιιά θαη ζε φιε ηελ Δπξψπε, ζε φιν ην ρψξν ηεο ελσκέλεο Δπξψπεο πνπ 

αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξψελ κεηαιιείσλ ακηάληνπ Βνξείνπ 

Διιάδνο.  

  Σν έξγν απηφ ην νπνίν νπζηαζηηθά μεθίλεζε απφ ην 2001 κε έλα 

πηινηηθφ πξφγξακκα “LIFE” θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ε πξψηε 

θαη ε δεχηεξε θάζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ απνζέζεσλ φπσο είπα είλαη απφ 

ηα κεγαιχηεξα θαη ηα πην εμεηδηθεπκέλα έξγα εμ νπ θαη ζα δνχκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα φηη θάπνηεο πξαγκαηηθά ζεκαληηθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίζακε, 

φκσο κε ηδηαίηεξε επηηπρία ράξε ζηε ζπκβνιή θαη ηε ζπλδξνκή φισλ νη 

νπνίνη καο βνήζεζαλ ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ.  

  Σα Μεηαιιεία Ακηάληνπ Βνξείνπ Διιάδνο φπσο ηα μέξνπκε νη 

πεξηζζφηεξνη θαη ζε φζνπο είλαη γλσζηά ηδξχζεθαλ ην 1870 θαη ιεηηνχξγεζαλ 

γηα 12 ρξφληα πεξίπνπ κέρξη ην 1982 θαη θαιχπηνπλ ζπλνιηθά 4.144 

ζηξέκκαηα θνληά ζηε ιίκλε Πνιπθχηνπ, ηελ ηερλεηή ιίκλε θαη ζηνλ πνηακφ 

Αιηάθκνλα ηνλ νπνίν πδξνδνηείηαη θαη ε Θεζζαινλίθε. Σν ιέσ απηφ γηαηί έρεη 

πξαγκαηηθά ηε ζεκαζία ηνπ.   

  Θα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ην ςεθηαθφ κνληέιν ηνπ εδάθνπο πξηλ 

θαη κεηά ηε ιεηηνπξγία ησλ Μεηαιιείσλ Ακηάληνπ πνπ εδψ λα πσ θαζψο 

ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ησλ κεηαιιείσλ έκεηλε εθεί πέξα κηα ραίλνπζα πιεγή, 

κηα πξαγκαηηθή ηξαγσδία γηα ηελ φιε πεξηνρή, κηα πεξηνρή πνπ δελ είλαη 

ππεξβνιή λα πσ φηη  ζχκηδε θξαλίνπ ηφπν. 

  Γεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαιιείνπ απηνχ ν 

θξαηήξαο ηνπ κεηαιιείνπ, νη απνζέζεηο ησλ ζηείξσλ πιηθψλ ζε κεγάιν χςνο 

κέρξη θαη 180 κέηξα θαη βέβαηα ε εμφξπμε θαη ε επεμεξγαζία ζηακάηεζε 

πεξίπνπ ζην 2000.  

  Να πσ φηη ζηε ζπλέρεηα κε κηα κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιακε σο Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη λπλ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 
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Μαθεδνλίαο πήξακε ζηελ ηδηνθηεζία καο ην ρψξν απηφ, αθνχ εγθαηαιείθζεθε 

απφ ηελ ΔΣΒΑ θαη ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ζηε ζπλέρεηα γηα απνθαηάζηαζε, 

πήξακε φκσο θαη ηελ θαπηή παηάηα φπσο ιέκε ζηα ρέξηα καο θαη είρακε λα 

ηελ αληηκεησπίζνπκε, λα ηε ρεηξηζηνχκε θαη εδψ αλ δελ είρακε ηε βνήζεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηνπ Τπνπξγείνπ θαη βέβαηα φισλ φζσλ καο βνήζεζαλ, 

πξαγκαηηθά ζήκεξα ζα κέλακε λα θιαίκε επί ησλ εξεηπίσλ ηεο πεξηνρήο 

απηήο.  

  Ζ απνθαηάζηαζε πνιχ γξήγνξα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

ελφηεηεο. Δίλαη νη απνζέζεηο ζηα 740 ζηξέκκαηα πεξίπνπ, ησλ κεηαιιείσλ 

ζηα 550 ζηξέκκαηα, νη νξηδφληηεο επηθάλεηεο ζηα 220 ζηξέκκαηα θαη ε 

εμπγίαλζε θαη ελ ζπλερεία φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή κειέηε ν 

εληαθηαζκφο ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πεξίπνπ 25 ζηξέκκαηα.  

  ήκεξα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ππνιείπεηαη ε 

εμπγίαλζε ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Να πσ εδψ θαη ζπγρσξέζηε κε 

πνπ δελ ην είπα ζηελ αξρή φηη επηιέμακε λα ιεηηνπξγήζνπκε θαη λα 

παξνπζηάζνπκε ην έξγν κε πνιχ θσηνγξαθηθφ πιηθφ αθξηβψο γηαηί πξφθεηηαη 

γηα έλα εμεηδηθεπκέλν εηδηθφ έξγν θαη γηα λα έρνπκε φινη ηελ αίζζεζε θαη ηελ 

εηθφλα πεξί ηίλνο πξφθεηηαη.  

  Σν πξψην έξγν πνπ ήηαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE, 

εθηειέζηεθε απφ ην 2005 έσο ην 2007 κε εηαίξνπο ζην πξφγξακκα ηε  

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Κνδάλεο ηφηε, ηελ Αλαπηπμηαθή Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ηε γλσζηή ΑΝΚΟ, ηε γεξκαληθή εηαηξεία «ΛΗΜΠΔΡΜΑΝ» θαη ηελ 

ειιεληθή εηαηξεία «ΠΔΚ».  

  Ση πεξηειάκβαλε ην πξφγξακκα ησλ πηινηηθψλ LIFE. Σηο 

κεηξήζεηο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο, ηε δηάδνζε 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ηελ εθπαίδεπζε ζε 

ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηε δηαρείξηζε ακηαληνχρσλ πιηθψλ, ηε κειέηε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κεηαιιείνπ σο ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο ηνπ 

ακηάληνπ, πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δηφηη φηη πιηθφ ππήξρε εθεί 

εληαθηάζηεθε επηηφπνπ θαη δελ ρξεηάζηεθε λα κεηαθεξζεί θάπνπ αιινχ κε 

φιν ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο αιιά θαη αλ ζέιεηε θαη ην θφζηνο πνπ έπξεπε 

λα πιεξψζνπκε φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο γηα ηνλ εληαθηαζκφ απηψλ ησλ 

πιηθψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο πηινηηθνχ έξγνπ εμνπδεηέξσζεο ακηαληνχρσλ 

πιηθψλ. 
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  Θα δνχκε ζην ζρέδην ηνπο ρψξνπο δξάζεο ηνπ LIFE. Οη 

εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ζην πηινηηθφ απηφ έξγν είλαη: πλειέγεζαλ 170 ηφλνη 

ακηάληνπ ππφ κνξθή ηλψλ. Απνκνλψζεθαλ νη πεξηνρέο κε πιαζηηθνχο 

θισβνχο θαη αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο.  

  Έγηλε ε ζηεξενπνίεζε ησλ ηλψλ ακηάληνπ κε ηζηκέλην θαη 

εγθισβηζκφ ζηηο εληζρπκέλεο παιεηνδεμακελέο. πζθεπαζία θαη απφζεζε ζε 

ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο ακηαληνχρσλ πιηθψλ ΥΤΣΑΜ. Καηάιιειε 

θαηαζθεπή ηνπ ΥΤΣΑΜ κε ζηεγαλνπνίεζε, δίθηπν απνζηξάγγηζεο, δεμακελή 

παξαθνινχζεζεο, απφζεζε πιηθψλ επηθάιπςε κε εδαθηθφ πιηθφ θαη 

κεηξήζεηο ηλψλ ζε λεξά θαη αέξα.  

  Πξέπεη λα πσ εδψ φηη έγηλε πξαγκαηηθά κηα θνβεξή – επηηξέςηε 

κνπ ηνλ φξν – δνπιεηά απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο γηαηί ήηαλ ζε φινπο 

εκθαλήο ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ηνπιάρηζηνλ ζηε ρψξα καο θαη κε ηελ 

επίζθεςε ζε αληίζηνηρεο πεξηνρέο αλά ηελ Δπξψπε. Καη κε ηελ αμηνπνίεζε 

φισλ φζσλ πξνζέηξεμαλ λα καο βνεζήζνπλ είηε Έιιελεο είηε μέλνη, 

πξαγκαηηθά έγηλε ην θαιχηεξν δπλαηφ. 

  Θα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ, ηε 

ζήκαλζε ησλ πεξηνρψλ, ηνπο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο ακηαληνχρσλ πιηθψλ. 

Μφλν απφ ηηο εηθφλεο κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη πεξί ηίλνο πξφθεηηαη θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θισβνχ απνκφλσζεο, φπνπ φιεο νη εξγαζίεο θαη φια ηα πιηθά 

ήηαλ ππνρξεσηηθά εθ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο κειέηεο λα γίλνληαη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν. 

  ηε ζπλέρεηα βιέπνπκε κηα απνζήθε φπνπ έγηλε ε απνκφλσζε, 

ε ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ θαη ηειηθφο θαζαξηζκφο. Δίλαη πξαγκαηηθά απηφ 

πνπ ιέλε κηα θσηνγξαθίεο ρίιηεο ιέμεηο. Δπηιέμακε αξθεηέο θσηνγξαθίεο γηα 

πνιιέο ρηιηάδεο ιέμεηο γηα λα αληηιεθζνχκε φινη πεξί ηίλνο – φπσο είπα – 

πξφθεηηαη.  

  Πάκε ζηε δηαθάλεηα απηή, ζηηο θσηνγξαθίεο απηέο φπνπ 

θαίλνληαη πιάθεο ειελίη, ακηαληνηζηκέληνπ. πλερείο κεηξήζεηο ησλ ξχπσλ 

ζηελ πεξηνρή θαη βεβαίσο κεηαμχ φισλ ησλ άιισλ κέηξσλ πξψηα θαη θχξηα ε 

δηαβξνρή ησλ δξφκσλ θαη ησλ ρψξσλ εξγαζίαο.  

  Βιέπεηε εδψ ην ζρέδην ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο κε ηε 

ζηεγαλνπνίεζή ηνπ. Σα πιηθά θαη ηνλ ηξφπν ζηεγαλνπνίεζεο βιέπνπκε ζηε 
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ζπλέρεηα. Καη βέβαηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ επηθάιπςε ησλ ακηαληνχρσλ 

πιηθψλ.  

  Απφ ην 2004 έσο ην 2009 κειεηήζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε ην 

έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο πξψηεο θάζεο ησλ απνζέζεσλ. ηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΔΡΑΑ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 310 ζηξέκκαηα θαη 

πξνυπνινγηζκφ 6,2 εθαηνκκχξηα επξψ.  

  Ση πεξηειάκβαλε απηφ ην έξγν. Σε δεκηνπξγία βαζκίδσλ ζηηο 

απνζέζεηο, εθζθαθέο ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ κέηξσλ, έξγα 

αληηπιεκκπξηθήο θαη αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο, δηάζηξσζε θπηηθήο γεο 

145.000 θπβηθά κέηξα, θπηνηερληθή απνθαηάζηαζε 200.000 θπηά, απηφκαην 

αξδεπηηθφ δίθηπν ζε κήθνο 200σλ ρηιηνκέηξσλ, κέηξα αζθάιεηαο ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη κέηξα πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

  Βιέπνπκε εδψ ην ζρέδην δηακφξθσζεο ησλ πξαλψλ, ην 

πθηζηάκελν θαη ην ηειηθφ πξαλέο κε ηηο εηδηθέο βαζκίδεο. Σα είδε ησλ θπηψλ 

θαη ηελ απνθαηάζηαζε θαη ην ζρέδην ηεο θχηεπζεο. Κπξηνιεθηηθά έλα βνπλφ 

απφ ακίαλην, θπξηνιεθηηθά κηα – φπσο είπα ζηελ αξρή – ραίλνπζα πιεγή 

κεηαηξάπεθε ζε έλα θαηλνχξην βνπλφ. Δίρε γξάςεη ζε έλα ξεπνξηάδ έλαο 

θαιφο δεκνζηνγξάθνο ζηελ «ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ» λνκίδσ φηη πξφθεηηαη γηα θάηη ην 

πξαγκαηηθά ζπγθινληζηηθφ. Έλα βνπλφ απφ ακίαλην κεηαηξέπεηαη ζε έλα άιιν 

βνπλφ, έλα βνπλφ θαηλνχξην γελληέηαη.  

  Βιέπνπκε θσηνγξαθίεο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πνπ 

εθηειέζηεθε, απφ ηελ εηαηξεία «ΜΔΟΓΔΗΟ Α.Δ.», δηακφξθσζε ησλ πξαλψλ 

ηελ επηθάιπςε κε θπηηθή γε. Δδψ βιέπνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο κε εηδηθέο 

ζηνιέο, πξφζζεηα αληηδηαβξσηηθά κέηξα ησλ πξαλψλ. ηε ζπλέρεηα βιέπνπκε 

ηψξα πψο ήηαλ ηα πξαλή ην 2007, ηα πξαλή ην 2009 πνπ είρε πξνρσξήζεη ε 

πξψηε θάζε, βιέπνπκε ηε ζχγθξηζε θαη πσο είλαη ζήκεξα πνπ έρεη 

πξαζηλίζεη ε πεξηνρή απηή θπξηνιεθηηθά έρεη αιιάμεη κνξθή θαη ζπλέρεηα 

κεγαιψλνληαο ηα θπηά έρνπκε κηα θαηλνχξηα εηθφλα φπσο είπα, έλα θαηλνχξην 

βνπλφ.  

  Απφ ην 2009 κέρξη ζήκεξα κειεηήζεθε πάιη ζηα πιαίζηα ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ θαη θαηαζθεπάδεηαη ε δεχηεξε θάζε ηνπ έξγνπ πξνυπνινγηζκνχ 

14.000.000 επξψ. Δδψ λα πσ γηαηί είλαη δίθαην λα ιέγνληαη θαη ηα ζεηηθά φηη 

είλαη έλα έξγν ην νπνίν βξίζθεηαη έλα ρξφλν κπξνζηά απφ ην εγθεθξηκέλν 
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ρξνλνδηάγξακκα. Ήδε έρεη πινπνηεζεί απφ ην έξγν απηφ ηεο δεχηεξεο θάζεο 

ην 75% θαη φπσο είπα βξηζθφκαζηε έλα ρξφλν κπξνζηά απφ ην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρεη εγθξηζεί.  

  Ση αθνξά ε δεχηεξε θάζε, λα κελ ηα μαλαδηαβάδσ. Αθνξά ηηο 

ίδηεο εξγαζίεο ηεο πξψηεο θάζεο ζηα 430 ζηξέκκαηα ησλ απνζέζεσλ, ζηα 

200 ζηξέκκαηα ηνπ κεηαιιείνπ θαη ζηα 220 ζηξέκκαηα ησλ νξηδφληησλ 

απνζέζεσλ. Δίλαη φπσο είπα νη βαζκίδεο, ηα έξγα αληηπιεκκπξηθήο 

πξνζηαζίαο, ην δίθηπν ην αξδεπηηθφ, ηα κέηξα πγηεηλήο, νη θπηεχζεηο θιπ.  

   Οη εηθφλεο είλαη λνκίδσ ραξαθηεξηζηηθέο θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

κηινχλ θαη κφλεο ηνπο ρσξίο ηε δηθή κνπ παξέκβαζε.  

  ήκεξα γηα λα νινθιεξσζεί ε απνθαηάζηαζε φιεο απηήο ηεο 

πεξηνρήο, απηήο ηεο ραίλνπζαο πιεγήο φπσο είπακε ζηα ζπιάρλα εθεί ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Εηδαλίνπ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία θνληά ζηελ Κνδάλε ππνιείπεηαη 

ε εμπγίαλζε ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 25.000 

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.  

  Μεηαμχ απηψλ έλα 9ψξνθν θηήξην ηνπ εξγνζηαζίνπ κε 2.812 

ηεηξαγσληθά κέηξα θαη χςνο 57 κέηξα. Δμεηάζηεθαλ κειεηεηηθά, ζην ζηάδην 

ηεο κειέηεο φιεο νη δπλαηέο ιχζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ην 

πξφβιεκα απηφ. Δπηιέρηεθε απφ ηνπο κειεηεηέο θαη απφ ηνπο εηδηθνχο ε 

βέιηηζηε ιχζε πνπ αθνχεη ζην φλνκα θαζαξηζκφο απνακηαληνπνίεζε ησλ 

θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζαίξεζε θαη εληαθηαζκφο εληφο ηνπ ΥΤΣΑΜ 

πνπ γίλεηαη, πνπ ππάξρεη εθεί ζην κεηαιιείν. 

  Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ηξίηεο θάζεο ηνπ έξγνπ 

θηάλεη ηα 38.000.000 επξψ. Πνζφ ην νπνίν αθνχγεηαη ζαθψο ηδηαίηεξα 

κεγάιν, αλ ιεθζεί φκσο ππφςε ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ έξγνπ, αλ ιεθζεί ππφςε 

ην πξφβιεκα ην πεξηβαιινληηθφ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη θαη πνπ δεκηνπξγεί 

θαζψο παξακέλεη απηφ θαη βέβαηα αλ ιεθζνχλ ππφςε νη πξνδηαγξαθέο νη 

πεξηβαιινληηθέο ην πνζφ δελ είλαη ηφζν κεγάιν φζν θαίλεηαη  πξαγκαηηθά 

γηαηί πξέπεη λα γίλεη απφ φηη νη εηδηθνί ιέλε απνακηαληνπνίεζε ζην εξγνζηάζην 

κε ηα ρέξηα θαηά θάπνην ηξφπν θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαζαηξεζεί. Καη βέβαηα κε 

εηδηθέο πξνδηαγξαθέο.  

  Θα θιείζσ κε δχν ιφγηα αλαθεξφκελνο ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίζακε θαηά ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ ησλ δπν πξψησλ 
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θάζεσλ θαη ηνπ πηινηηθνχ έξγνπ ηνπ LIFE, λα πσ φηη ην έξγν απηφ είλαη 

εηδηθήο θχζεσο φπσο πξναλέθεξα. Γελ ππάξρεη πξνεγνχκελε  ηνπιάρηζηνλ 

ζηελ Διιάδα ηερλνγλσζία θαη απαηηείηαη έλαο ηδηαίηεξνο πνιχ ιεπηφο θαη 

ηδηαίηεξα επηζηεκνληθφο ζρεδηαζκφο.  

  Οη αδεηνδνηήζεηο νη πεξηβαιινληηθέο ζαθψο δελ αθνινπζνχλ ην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ θνηλψλ, ησλ θαλνληθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

αδεηνδνηήζεσλ θάηη πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηελ φιε πνξεία ηνπ έξγνπ. Σα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηδηαίηεξα 

απζηεξά, ηδηαίηεξα πξνζεθηηθά θαη απηφ είλαη έλα θαη ήηαλ έλα ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα. Καη βεβαίσο ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ.  

  κσο απηφ ην έξγν φπσο είπα θαη ζηελ αξρή πξαγκαηηθά γηα 

ηελ πεξηνρή καο αιιά θαη γεληθφηεξα είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν, ην 

νπνίν απφ ηε κηα έθιεηζε φπσο είπα ηε ραίλνπζα απηή πιεγή κε ηα Μεηαιιεία 

Ακηάληνπ Βνξείνπ Διιάδνο απνθαζηζηά ελ ησ ζπλφισ κηα πεξηνρή θαη ηε 

κεηαηξέπεη απφ θξαλίνπ ηφπν ζε κηα πεξηνρή φπνπ πξαγκαηηθά ραίξεηαη 

θαλείο λα ηε βιέπεη ηψξα κε ηηο αλαδαζψζεηο πνπ γίλνληαη.  

  Απνθηάηαη κηα ηερλνγλσζία πνιχ ζεκαληηθή θαη απφ ηηο 

ππεξεζίεο καο θαη απφ απηνχο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαδφκαζηε θαη εδψ 

πξέπεη λα πσ θαη ην ιέσ κε πεξεθάληα φηη γηα ην έξγν απηφ είρακε θαη 

επηζθέςεηο απφ ην εμσηεξηθφ, απφ Κνξεάηεο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα ηε 

κεηαθνξά θαη κεηάδνζε ηερλνγλσζίαο φπσο επίζεο θαη επαθέο γίλνληαη κε ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Βνπδαπέζηεο. 

  Καη  βέβαηα ε πεξηνρή απηή ζα ζπλερίζεη λα είλαη θάησ απφ 

ζηελή ζπλερή παξαθνινχζεζε πεξηβαιινληηθή γηα ην έδαθνο, γηα ηα λεξά, γηα 

ηνλ αέξα γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπειπηζηψ θαη εχρνκαη φπσο 

κέρξη ηψξα είρακε επήθνα ψηα απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο θαη ηδηαίηεξα ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, λα έρνπκε θαη γηα ηελ ηξίηε θάζε θαη λα 

νινθιεξσζεί απηφ ην έξγν, λα ην απνδψζνπκε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία φπσο 

πξαγκαηηθά πξέπεη. Μηα ηνπηθή θνηλσλία πνπ έρεη ππνζηεί φιεο απηέο ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ κεηαιιείνπ ηνπ ακηάληνπ θαη 

πνπ βέβαηα δηθαηνχηαη ηψξα λα δεη ηελ πεξηνρή απνθαηαζηεκέλε.  
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  Να θιείζσ γηαηί ζεσξψ πξέπνλ άμην θαη δίθαην λα επραξηζηήζσ 

ην ΔΠΠΔΡΑΑ φια ηα ζηειέρε γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε. Να επραξηζηήζσ 

ηνπο ζπκβνχινπο καο, ηελ ΑΝΚΟ Αλαπηπμηαθή Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην 

«ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ην Δζληθφ Κέληξν Φπζηθψλ Δξεπλψλ πνπ είλαη ζπλέρεηα 

δίπια καο θαη πξαγκαηηθά καο έρεη ζηεξίμεη ηδηαίηεξα θαη βέβαηα θαη ηνπο 

ζηελνχο καο ζπλεξγάηεο ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Π.Δ. Κνδάλεο γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή 

ηνπο ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ. Δπραξηζηψ θαη εζάο γηα ηελ πξνζνρή 

ζαο.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ θαη εκείο ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπγραίξνπκε γηα ην έξγν απηφ ην νπνίν πξάγκαηη είλαη 

πξσηνπνξηαθφ θαη ζπκνχκαζηε ηελ απνζηνιή πνπ είρε έξζεη απφ ηελ Κνξέα 

γηα λα ην επηζθεθηεί φπσο θαη ηελ πξφζθιεζε ζηειέρνπο γηα λα κηιήζεη ζε 

έλα ζπλέδξην ηεο Κνξέαο γηα ην ζέκα απηφ, γηα ηε δξάζε απηή.  

  Πεξλάκε ζηνλ επφκελν νκηιεηή πνπ είλαη ν θ. Βαζίιεο 

Ξνπιφγηαο, Γήκαξρνο Παγγαίνπ. 

Β. ΞΟΤΛΟΓΗΑ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Να ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ 

πξφζθιεζε. Ήζεια πνιχ λα είκαη εδψ ζήκεξα γηα ηελ επθαηξία πνπ καο 

δίλεηε φρη κφλν λα κηιήζσ γηα ην έξγν ή γηα ηα δχν έξγα πνπ πξνηείλνπκε 

εκείο λα κηιήζνπκε θαη ην απνδείμακε κε ηνλ  Βαζίιε Ληφγθα πνπ είλαη εδψ 

παξψλ, ν ζπληνπίηεο, θάλακε έλαλ αγψλα δξφκνπ ρηεο ην βξάδπ, δελ ήξζε 

ην αεξνπιάλν ζηελ Καβάια ιφγσ ηεο νκίριεο θαη πήξακε ην ηειεπηαίν απφ 

Θεζζαινλίθε, μελπρηήζακε,  φκσο ήζεια λα είκαη εδψ γηαηί.  

  Άθνπζα ηα ζπγραξεηήξηα απφ ηνλ πξνιαιήζαληα θαη εγψ ζέισ 

λα ζαο ζπγραξψ κε ηε ζεηξά κνπ. Θέισ φκσο κηα θαη είκαη ν πξψηνο 

δήκαξρνο πνπ κηιάσ εθ κέξνπο ησλ ζπλαδέιθσλ λα πσ φηη, ρσξίο λα ζέισ 

λα δηθαηνινγήζσ θαλέλαλ απφ εκάο, φηη ην 2011 ήηαλ κηα δχζθνιε ρξνληά γηα 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. ρη γηαηί ζπλέβε ζηε ρψξα φιν απηφ ην δπζκελέο 

νηθνλνκηθφ ηνπίν αιιά γηα έλα Γήκν Παγγαίνπ, ν νπνίνο ζπλέλσζε 5 δήκνπο, 

πνπ είλαη ν κηζφο λνκφο Καβάιαο, γηα έλα Γήκν Παγγαίνπ πνπ πξέπεη λα 

ζπλελψζεη ηε ΓΔΤΑ Παγγαίνπ, παξάιιεια λα ηξέμεη έξγα πνιιψλ 

εθαηνκκπξίσλ είηε απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ καο ηηκάηε εζείο είηε απφ ηα ΠΔΠ, 

λα πιεξψζεη ηελ ίδηα ζπκκεηνρή πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ θαη λα ρξσζηάεη 

πνιιά εθαηνκκχξηα απφ ηνπο πξψελ 5 δήκνπο.  
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  Απηφ ην ιέσ γηαηί πξέπεη λα καο βνεζήζεηε, λα καο ζηεξίμεηε 

θαη εκείο είκαζηε εδψ λα ζηεξίμνπκε εζάο ζηελ εθηακίεπζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δκείο άιισζηε είκαζηε απηνί πνπ πεξηζζφηεξν ζέινπκε λα 

ηξέμεη ην πξφγξακκα. Να εθηειέζνπκε έξγα γηαηί νη επφκελεο εθινγέο 

πιεζηάδνπλ, γηα λα κηιήζσ θαη εθινγηθά.  

  Έηζη ινηπφλ ρσξίο φπσο είπα λα δηθαηνινγήζσ θαλέλαλ, εκείο 

κπνξνχκε καδί λα ιεηηνπξγήζνπκε θαη λα πνξεπηνχκε θαη πηζηεχσ φηη ζα ην 

θάλνπκε. Ο Γήκνο Παγγαίνπ, ε ΓΔΤΑ Παγγαίνπ έρεη ήδε πξνεληάμεη πνιιά 

έξγα θαη κεγάια έξγα θαη πηζηεχσ φηη ην ‟12 ζα ηα δξνκνινγήζνπκε θαη ζα 

αξρίζεη ε εθηέιεζή ηνπο ψζηε θαη εζείο θαη εκείο λα είκαζηε πεξήθαλνη γη‟ 

απηφ. 

  Έηζη ην ‟11 απφ ην πξψελ Γήκν Διεπζεξψλ μεθίλεζε, λα 

δηαβάζσ δειαδή αλ θαη δελ κνπ αξέζεη λα θάλσ απηφ αιιά φκσο πξέπεη λα 

ην θάλσ ζήκεξα γηα ηελ παξνπζίαζε, ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» απφ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 

Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ. Ο θσδηθφο ηεο ζεκαηηθήο 

ελφηεηαο 46 απφ ηελ επεμεξγαζία λεξνχ θαη ν δηθαηνχρνο ήηαλ ν Γήκνο 

Παγγαίνπ, θνξέαο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΓΔΤΑ Γήκνπ Παγγαίνπ. 

  Ζ πξάμε ήηαλ νη θαηαζθεπέο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ζηελ επέθηαζε 

νηθηζκνχ Νέαο Πεξάκνπ θαη έλα δεχηεξν έξγν ήηαλ ν αγσγφο 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πξνο δεμακελέο άξδεπζεο πξνυπνινγηζκνχ 

1.318.900 επξψ.  

  Γηαηί ην επηιέμακε θαη ην δεχηεξν έξγν λα ζαο ην 

παξνπζηάζνπκε. Ζ Νέα Πέξακνο είλαη έλαο νηθηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη 

ξαγδαία. Έηζη έπξεπε ζηελ επέθηαζε ηνπ νηθηζκνχ λα γίλεη ην εζσηεξηθφ 

δίθηπν θαη επραξηζηψ πνπ καο ην εληάμαηε, φπσο επίζεο θαη ν βηνινγηθφο πνπ 

έρεη θαηαζθεπαζηεί ζηε Νέα Πέξακν θαη εμππεξεηεί βέβαηα θαη άιινπο 

νηθηζκνχο.  

  Σα ιχκαηα ηα νπνία κεηά ηελ επεμεξγαζία έπξεπε λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε εθηάζεηο πνπ έρνπκε πξνο άξδεπζε θαη ζα ήζεια λα 

ζπκβάιιεηε ψζηε λα γίλεη θαη λέα πξνθήξπμε, έρνπκε θαη άιινπο βηνινγηθνχο 

θαη έρνπκε πνιιέο εθηάζεηο ζην Γήκν Παγγαίνπ απφ ηα 700.000 ζηξέκκαηα 

θαη ηψξα είκαζηε έηνηκνη πιένλ κεηά ην δχζθνιν 2011 λα κπνξέζνπκε λα 
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εληάμνπκε έξγα, ψζηε λα κπνξνχκε λα αξδεχζνπκε πξαγκαηηθά πεξηνρέο. 

Έρνπκε θαη άιινπο βηνινγηθνχο, έρνπκε ήδε άιινπο πξνο έληαμε θαη άιινπο 

πνπ εξγάδνληαη βηνινγηθνχο πνπ επεμεξγάδνληαη ιχκαηα.  

  Να πνχκε ινηπφλ γηα ην ηζηνξηθφ ην εμήο. Ζ Νέα Πέξακνο 

βεβαίσο ην θαινθαίξη είλαη έλαο παξαζαιάζζηνο νηθηζκφο, ν νπνίνο ζήκεξα 

έρεη 3.000 θαηνίθνπο αιιά ην θαινθαίξη γίλνληαη 20 θαη 30.000 θαη ηα 50 

ρηιηφκεηξα παξαιίαο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Παγγαίνπ έρνπλ πάλσ απφ 

100.000 επηζθέπηεο.  

  Άξα θαη έλα έξγν ην νπνίν έρνπκε πξνεληάμεη είλαη θαη απηφ ηεο 

παξαιίαο Οθξπλίνπ.  αο θνπξάδσ κε φια απηά πνπ ιέσ, δελ παξαθνινπζψ 

ηελ παξνπζίαζε αιιά φκσο είλαη ζεκαληηθά γηαηί ζέισ λα θαηαιάβεηε ηελ 

αγσλία πνπ έρνπκε φινη εκείο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη βεβαίσο θαη 

εζείο γηα λα ηξέμεη ην πξφγξακκά ζαο ζε απνξξνθεηηθφηεηα.  

  Σν ηζηνξηθφ είλαη ε πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηηο 

10/2/2009. Ζ ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζηε ΓΔΤΑ Διεπζεξψλ, 

έλαο απφ ηνπο πξψελ πέληε δήκνπο ν Διεπζεξψλ, κε ην Γήκν Διεπζεξψλ γηα 

ηελ ππνβνιή πξφηαζεο γηα ην έξγν «Καηαζθεπή εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ζηελ 

επέθηαζε νηθηζκνχ Νέαο Πεξάκνπ» ζηηο 26/2/10.  

  Ζ ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ΓΔΤΑ Διεπζεξψλ κε ην 

Γήκν Διεπζεξψλ γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο γηα ην έξγν «Αγσγφο 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πξνο δεμακελέο άξδεπζεο» 14/4/10.  Τπνβνιή 

αίηεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Καηαζθεπή εζσηεξηθνχ 

δηθηχνπ ζηελ επέθηαζε νηθηζκνχ Νέαο Πεξάκνπ θαη αγσγφο επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ πξνο δεμακελέο άξδεπζεο» δεκφζηαο δαπάλεο 1.318.000 ζην 

πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ζηηο 6/4/2010. 

  Ζ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο θαηαζθεπή εζσηεξηθνχ δηθηχνπ 

ζηελ επέθηαζε νηθηζκνχ Νέαο Πεξάκνπ θαη αγσγφο επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ πξνο δεμακελέο άξδεπζεο ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» κε θσδηθφ ΟΠ 296.263 ζηηο 

17/8/2010.  

  Πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο ησλ δχν ππνέξγσλ. Καηαζθεπή 

εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ζηελ επέθηαζε νηθηζκνχ Νέαο Πεξάκνπ θαη αγσγφο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ πξνο δεμακελέο άξδεπζεο ηεο πξάμεο ζηηο 24/9/2010.  
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  Ζ δεκνπξάηεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 αγσγφο επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ πξνο δεμακελέο άξδεπζεο 26/10/2010, ε δεχηεξε δεκνπξάηεζε ηνπ 

ππνέξγνπ 1 θαηαζθεπή εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ζηελ επέθηαζε νηθηζκνχ Νέαο 

Πεξάκνπ ηεο πξάμεο κεηά απφ πξψηε πνπ θξίζεθε άγνλε ζηηο 1/10/2010.  

  Τπνγξαθή ζχκβαζεο ηνπ ππνέξγνπ αγσγφο επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ πξνο δεμακελέο άξδεπζεο 393.838,13 επξψ κε ην ΦΠΑ, πξνζεζκία 

πεξαίσζεο 6 κελψλ 20/5/2011,  ππνγξαθή ζχκβαζεο ηνπ ππνέξγνπ 

θαηαζθεπή εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ζηελ επέθηαζε νηθηζκνχ Νέαο Πεξάκνπ 

261.665,77 επξψ κε ην ΦΠΑ, πξνζεζκία πεξαίσζεο 6 κελψλ ζηηο 16/6/2011.  

  Σξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ 1νπ ΑΠΔ ζε ηζνδχγην κε ηελ 

αξρηθή ζχκβαζε ηνπ ππνέξγνπ θαηαζθεπή εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ζηελ 

επέθηαζε νηθηζκνχ Νέαο Πεξάκνπ» θαηφπηλ πξνέγθξηζεο 7/11/2011. 

Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο ηνπ 1νπ ΑΠΔ ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη 

πξψηεο παξάηαζεο ηξίκελεο ηνπ ππνέξγνπ αγσγφο επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ πξνο δεμακελέο άξδεπζεο θαηφπηλ πξνέγθξηζεο 21/11/2011.  

  Να πσ εδψ φηη ε επζχλε γηα ηελ παξάηαζε δελ ήηαλ ηνπ δήκνπ 

αιιά ηνπ εξγνιάβνπ. Ξέξεηε φηη θαη νη εξγνιάβνη θαη νη εηαηξείεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηα έξγα έρνπλ θαη απηνί ππνζηεί κέζα ζε απηφ ην νηθνλνκηθφ 

ηνπίν πνπ είπαηε ην δπζκελέο κεγάιε θξίζε, δελ κπνξνχζαλ νηθνλνκηθά λα 

ζηεξηρζνχλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ην έξγν.  

  Πεξαίσζε ηνπ ππνέξγνπ θαηαζθεπή εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ζηελ 

επέθηαζε νηθηζκνχ Νέαο Πεξάκνπ 16/12/2011. Πεξαίσζε ηνπ ππνέξγνπ 

αγσγφο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πξνο δεμακελέο άξδεπζεο 20/12/2012.  

  χληνκε πεξηγξαθή ηνπ ππνέξγνπ 1. Καηαζθεπή εζσηεξηθνχ 

δηθηχνπ απνρέηεπζεο ζηελ επέθηαζε νηθηζκνχ Νέαο Πεξάκνπ. Σν έξγν 

αθνξνχζε ηελ θαηαζθεπή εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο αγσγψλ δηαηνκήο 

Φ200 δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο πνιπαηζπιελίνπ ζηελ επέθηαζε ηνπ νηθηζκνχ 

ηεο Νέαο Πεξάκνπ Ννκνχ Καβάιαο.  

  Ο αγσγφο απνρεηεχεη ηα ιχκαηα ηεο πεξηνρήο ζηνλ θεληξηθφ 

απνρεηεπηηθφ αγσγφ ηεο Νέαο Πεξάκνπ. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ δηθηχνπ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε  είλαη 1.140 κέηξα ζε έδαθνο βξαρψδεο πνπ πεξηιακβάλεη 

ηξία  θξεάηηα ηφζν ζε αθαζάξησλ θαη 68 πξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά 

θξεάηηα επίζθεςεο αγσγψλ αθαζάξησλ.  
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  Ζ δπζθνιία ηνπ έξγνπ εληνπίζηεθε θπξίσο ζην αλάγιπθν ηεο 

πεξηνρήο, κεγάιεο θιίζεηο θπζηθνχ εδάθνπο θαη ζηε δηέιεπζε ησλ αγσγψλ 

απφ νξηζκέλεο κε δηαλνηγκέλεο νδνχο κε κεγάιε δηαθνξά ζηάζκεο εδάθνπο 

θαη εξπζξάο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο. 

  Δπίζεο ε νκαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απαίηεζε εθηεηακέλεο 

ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. Ζ εξγνιαβία θφζηηζε ζην πνζφ ησλ 261.665,77 

επξψ. Σν ζπκθσλεηηθφ ππνγξάθηεθε ζηηο 16/6/2011 θαη ην έξγν πεξαηψζεθε 

ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία ησλ 6 κελψλ, δειαδή ζηηο 16/12/2011.  

  Έρνπκε εδψ ην ζρήκα, απηφ είλαη ηεο επέθηαζεο ζηνλ νηθηζκφ 

ηεο Νέαο Πεξάκνπ φπνπ έγηλε θαη ην έξγν. Δδψ θηίζζεθε εμ νινθιήξνπ έλαο 

λένο νηθηζκφο. Βιέπεηε ηηο δπζθνιίεο θαη ην αλάγιπθν πνπ έρεη ην έδαθνο ζηηο 

ηνκέο θαη ηα θξεάηηα. Γπζηπρψο αθφκε ζηνλ νηθηζκφ δελ έρνπκε 

πξαγκαηνπνηήζεη νδνπνηία. Έπξεπε πξψηα φκσο λα γίλνπλ νη ππνδνκέο.  

  χληνκε πεξηγξαθή ππνέξγνπ 2. Ο αγσγφο επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ πξνο δεμακελέο άξδεπζεο. Σν έξγν αθνξνχζε πξψηνλ, ηελ 

θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ επεμεξγαζκέλσλ πδάησλ Α1 εληφο ηνπ γεπέδνπ 

ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Διεπζεξψλ πνπ απφ ηελ έμνδν 

κεηαθέξεη ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα κέζσ δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ 

πνιπαηζπιελίνπ Φ225 3εο γεληάο ζπλνιηθνχ κήθνπο 270 κέηξσλ.  

  Γεχηεξν. Σελ θαηαζθεπή αλνηρηήο δηζάιακεο νξζνγσληθήο 

δεμακελήο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ρσξεηηθφηεηαο 400σλ θπβηθψλ κέηξσλ. 

Σξίηνλ. Σελ θαηαζθεπή αγσγνχ βαξχηεηαο πνιπαηζπιελίνπ ηξίηεο γεληάο 

δηαηνκήο Φ280 ζπλνιηθνχ κήθνπο 1.380 κέηξσλ κε 4 θξεάηηα εθθελσηψλ θαη 

αεξνεμαγσγψλ πνπ κεηαθέξεη ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζηηο ππάξρνπζεο 

δεμακελέο ηνπ παιηνχ βηνινγηθνχ ζηαζκνχ Νέαο Πεξάκνπ. 

  Σέηαξην. Οη εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο – ζπληήξεζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ δεμακελψλ ηνπ παιηνχ βηνινγηθνχ ζηαζκνχ Νέαο Πεξάκνπ, 

ρσξεηηθφηεηαο 3.000 θπβηθψλ θαη θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ ζε πθηζηάκελν 

νηθηζκφ ηνπ βηνινγηθνχ ζηαζκνχ.  

  Πέκπην. Καηαζθεπή θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ πνιπαηζπιελίνπ 

δηαηνκήο Φ160 ηξίηεο γεληάο ζπλνιηθνχ κήθνπο 1.350 κέηξσλ απφ ην 

αληιηνζηάζην πξνο δχν πθηζηάκελεο δεμακελέο άξδεπζεο ζηελ επξχηεξε 

αγξνηηθή πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ.  
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  Έθην. Καηαζθεπή ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ 

αληιηνζηαζίσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεειέγρνπ, απηνκαηηζκψλ, επηθνηλσλίαο 

ησλ δεμακελψλ θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ.  

  Ζ δπζθνιία ηνπ έξγνπ εληνπίζηεθε ζην απζηεξφ 

ρξνλνδηάγξακκα ζεκαληηθψλ εξγαζηψλ, ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ, 

έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ, πδξαπιηθά Ζ/Μ θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

παιηψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην λέν έξγν. Ζ εξγνιαβία αλήιζε ζην πνζφ ησλ 

393.838,13 επξψ.  

  Σν ζπκθσλεηηθφ ππνγξάθεθε 20/5/2011 θαη ην έξγν 

πεξαηψζεθε κεηά απφ παξάηαζε ηξηψλ κελψλ πέξα ηεο ζπκβαηηθήο 

πξνζεζκίαο ζηηο 20/2/2012. Βιέπεηε ην ζρεηηθφ ζρέδην, ηελ πνξεία ηνπ 

αγσγνχ. Δδψ είλαη ν βηνινγηθφο ησλ Διεπζεξψλ θαη ηα έξγα πνπ 

θαηαζθεπάδνπκε ψζηε λα δερηνχλ ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα πξνο άξδεπζε. 

  Πξηλ ζαο επραξηζηήζσ λα πσ φηη είκαζηε ζε δηαβνχιεπζε κε 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο Νέαο Πεξάκνπ θαη φρη κφλν, ησλ γχξσ νηθηζκψλ ψζηε λα 

δερηνχλ θαη ηα δέρνληαη κε επραξίζηεζε. Σελ επφκελε εβδνκάδα έρνπκε θαη 

δεχηεξε ζπλάληεζε καδί ηνπο θαη επεηδή φπσο είπα θαη πξηλ ζέινπλ θαη νη 

ππφινηπεο πεξηνρέο πξαγκαηηθά λα γίλεη αλάινγν ζεκαληηθφ έξγν, απηφ 

δειαδή πξνο άξδεπζε, λα ρξεζηκνπνηνχκε γηαηί φινη ιέκε θαη φινη μέξνπκε 

φηη ην λεξφ αλ θαη εκείο ζηελ πεξηνρή καο δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα, 

έρνπκε ίζα – ίζα ην αληίζεην, αξθεηά λεξά, φκσο είλαη ζεκαληηθφ λα κε 

ράλνπκε πδάηηλνπο πφξνπο θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχκε πξνο άξδεπζε φια ηα 

επεμεξγαζκέλα.  

  Να ζαο επραξηζηήζσ. αο θνχξαζα κε δχν – ηξεηο θνπβέληεο 

πνπ είπα παξαπάλσ, φκσο λνκίδσ φηη είλαη ζεκαληηθέο θαη λα μέξεηε φηη ε 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νη δήκνη ηδηαίηεξα έρνπλ θαη απηνί ηε δηθή ηνπο αγσλία. 

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε θαη εκείο ην Γήκαξρν Παγγαίνπ. Πεξλάκε ζηνλ 

επφκελν νκηιεηή, πνπ είλαη ν Γήκαξρνο Θήξαο ν θ. Νηθφιανο Εψξδνο. 

Ν. ΕΩΡΕΟ: Κχξηε Δηδηθέ Γξακκαηέα, θ. Πξντζηάκελε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηεο Απηνδηνίθεζεο είκαη ν Γήκαξρνο Θήξαο 

αληνξίλεο θαη ζα ζαο παξνπζηάζνπκε έλα έξγν ζε κηα παξαζαιάζζηα 
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πεξηνρή, κηα απφ ηηο δχν πην πνιπζχρλαζηεο παξαιίεο ηεο αληνξίλεο ηελ 

Πεξίζζα. 

  Σν έξγν απηφ ήηαλ έλα έξγν κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ην λεζί 

θαζφζνλ δελ ππήξρε εθηφο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ άιιε ππνδνκή 

αληίζηνηρε θαη γηαηί πξνζηαηεχεη θαη ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα αθνχ δελ έρνπκε 

ιχζεη αθφκε ην πξφβιεκα ηεο επάξθεηαο λεξνχ απφ αθαιαηψζεηο. Γηαηί ε 

κφλε ιχζε γηα λα έρεη επάξθεηα ζε λεξφ ε αληνξίλε είλαη νη αθαιαηψζεηο. 

Δπνκέλσο ήηαλ έλα ρξήζηκν θαη θξίζηκν έξγν γηα ηελ πεξηνρή.  

  Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε Γεκνηηθή επηρείξεζε 

χδξεπζεο απνρέηεπζεο Θήξαο. Καη ην έξγν έρεη κηα ηζηνξία πνιχ παιηά. Ζ 

πξψηε κειέηε γηα ηελ πεξηνρή έγηλε ην 1995, ήηαλ κηα κειέηε χδξεπζεο 

απνρέηεπζεο, ε νπνία φκσο επεηδή ν νηθηζκφο ηεο Πεξίζζαο επεθηάζεθε 

αξθεηά, έπξεπε απηή λα επεθηαζεί σο κειέηε θαη κεηά επηθαηξνπνηήζεθε 

θαζφζνλ ήηαλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο ε κειέηε θαη πιένλ είρακε λα 

εθηειέζνπκε έλα έξγν κφλν απνρέηεπζεο.  

  Σν έξγν απηφ είλαη έλα έξγν 3.500.000 θαη ε πξψηε αίζζεζε 

φηαλ μεθίλεζε ήηαλ κηα αίζζεζε αλεζπρίαο θαζφζνλ ε έθπησζε ε νπνία 

δφζεθε ήηαλ κηα έθπησζε 58% θαη είρε βέβαηα θαη θάπνηεο δπζθνιίεο. 

Ξεθίλεζε ε αίηεζε γηα ηελ έληαμε ην 2009, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 θαη ε έληαμε 

ηνπ έξγνπ έγηλε έλα ρξφλν αξγφηεξα, ε έληαμε ηεο πξάμεο.  

  Ακέζσο κεηά ηα πξάγκαηα θχιεζαλ πνιχ πην γξήγνξα. Σνλ 7ν 

ηνπ 2010 είρακε ηελ πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο, ηνλ ίδην κήλα είρακε ηελ 

έγθξηζε δεκνπξάηεζεο θαη δεκνπξαηήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 ην έξγν. 

Δίρακε έλαλ άγνλν δηαγσληζκφ θαη επαλαιήθζεθε ηνλ επηέκβξε ηνπ 2010 

φπσο βιέπεηε.  

  Σα πξνβιήκαηα ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ πέξαζαλ, 

αλαηέζεθε ινηπφλ θαη ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε ακέζσο κεηά ηνλ 11ν θαη πνιχ 

λσξίο, έλα κήλα αξγφηεξα άξρηζαλ νη εξγαζίεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

Έρνπκε έλα έξγν 15,5 ρηιηνκέηξσλ κε ηξία αληιηνζηάζηα ζε κηα πεξηνρή πνπ 

είρε πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ θαηαζθεπή.  

  Τπάξρεη έλαο παξαιηαθφο δξφκνο, ν νπνίνο είλαη ζα ιέγακε 

θαηαζθεπαζκέλνο επί ηεο παξαιίαο θαη επνκέλσο ππήξραλ πξνβιήκαηα 

θαζφζνλ ηα ηνηρψκαηα απφ ηελ εθζθαθή νιίζζπλαλ θαη έπξεπε λα ππάξρνπλ 
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κεηαιιηθέο αληηζηεξίμεηο ηνπ έξγνπ φπσο βιέπεηε θαη εδψ πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη.  

  Σαπηφρξνλα ππήξραλ άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα απφ ην 

γεγνλφο φηη θαηά ηελ εθζθαθή έβξηζθε ν εξγνιάβνο λεξφ, ζαιαζζηλφ λεξφ, 

ηφζν ζηνλ παξαιηαθφ δξφκν αιιά φζν θαη ζηνλ εζσπαξαιηαθφ δξφκν θαη 

έπξεπε λα γίλεηαη ε άληιεζε ησλ πδάησλ  θαη ηαπηφρξνλε θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ. 

  Απηφ ήηαλ κηα απφ ηηο κεγάιεο δπζθνιίεο. Μηα άιιε δπζθνιία 

ηελ νπνία αληηκεησπίζακε γηα ην έξγν απηφ, ήηαλ ην γεγνλφο φηη, φπσο μέξεηε 

ε αληνξίλε έρεη κηα κεγάιε ηνπξηζηηθή πεξίνδν, άξα ε πεξίνδνο γηα 

θαηαζθεπή έξγσλ πνπ απνκέλεη είλαη κηα κηθξή πεξίνδνο, αξθεηά κηθξή 

πεξίνδνο θαη ζε απηή ηελ πεξίνδν ζα έπξεπε λα γίλνπλ ηα πην ζεκαληηθά 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ.  

  Έκελε έλαο κηθξφο ρψξνο κέζα ζηνλ παξαιηαθφ απηφ νηθηζκφ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα  γίλνληαη εξγαζίεο. Δπηκείλακε θαη απηφ ήηαλ κηα 

επηηπρία γηα ην γξήγνξν πξνρψξεκα ηνπ έξγνπ, επηκείλακε κε ζπλερείο 

ζπλαληήζεηο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ πεξηνρή λα ηνπο πείζνπκε φηη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ 

έπξεπε λα ζπλερίδεηαη ην έξγν ηεο θαηαζθεπήο ηεο απνρέηεπζεο.  

  Σν απνδέρνληαη απηφ άιιεο θνξέο πην εχθνια θαη άιιεο θνξέο 

κε κεγαιχηεξε δπζθνιία αιιά ππήξρε κηα ζπλερήο επαθή κε ηνπο θαηνίθνπο 

θαη έλαο ζπλερήο δηάινγνο πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ 

απηνχ.  

  Απνδείρζεθε φηη ε ζπλεξγαζία καο κε ηνλ εξγνιήπηε ηνπ έξγνπ  

θαη παξά ην γεγνλφο φηη είρακε κηα κεγάιε έθπησζε πνπ ζηελ αξρή καο 

αλεζχρεζε,  ήηαλ κηα θαιή ζπλεξγαζία θαη γη΄ απηφ φπσο βιέπεηε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εξγνιάβν έρνπκε θαη ηηο αλακνλέο πξνθεηκέλνπ λα κελ 

έρνπκε άιιεο πιεγέο αξγφηεξα απφ ηε ζχλδεζε κε ηελ απνρέηεπζε ησλ 

μελνδνρείσλ, ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ νηθηψλ.  

  ηα ηξία απηά αληιηνζηάζηα πνπ έγηλαλ θαη ζηα ηξία ππήξραλ 

πξνβιήκαηα θαζψο δελ έβξηζθε λεξφ θαηά ηελ εθζθαθή, ζαιαζζηλφ λεξφ ν 

εξγνιάβνο θαη έπξεπε φιν απηφ ην θηβψηην απφ κπεηφλ λα θαηαζθεπαζηεί 

εθηφο αθνχ έγηλαλ απνηπρεκέλεο ζηελ αξρή πξνζπάζεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
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ηνπνζεηεζεί κέζα ζην φξπγκα ην νπνίν αλνίγεην πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ην 

αληιηνζηάζην.  

  Οη απνθαηαζηάζεηο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ηηο θάλνπκε πνιχ 

– πνιχ ζχληνκα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλέθεξα πξηλ. Αιιά πξέπεη λα πσ 

φηη γηλφηαλ θαη θάηη άιιν. Αλνίγνληαλ κέησπν εξγαζίαο αθφκε θαη 700σλ 

κέηξσλ κήθνπο γηα ην νπνίν ππήξραλ πάιη γθξίληεο θαη θσλέο γηαηί ε πεξηνρή 

είλαη πνιχ επίπεδε θαη νη θιίζεηο απ‟ φηη ηνπιάρηζηνλ ελεκεξψζεθα, δηφηη εγψ 

δελ είκαη εηδηθφο, δελ είκαη ηερληθφο, έπξεπε λα πξνζερζνχλ ηδηαίηεξα.  

  Δπνκέλσο ήηαλ αλαγθαίν ίζσο απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ είρα λα 

έρνπκε έλα κέησπν εξγαζίαο 700σλ θαη πνιιέο θνξέο θαη κεγαιχηεξν, πνπ 

απηφ είρε ηα πξνβιήκαηα πάιη ηεο γξήγνξεο θαηαζθεπήο θαη ηεο γξήγνξεο 

απνθαηάζηαζεο.  

  Απηνί είλαη νη νηθίζθνη, ζηνπο νπνίνπο ζα ηνπνζεηνχληαη 

ειεθηξνπαξαγσγά  δεχγε ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη είρακε φκσο θαη άιια 

επράξηζηα πξνβιήκαηα. Καηά ηηο εθζθαθέο βξέζεθε, απηφ ην αλακέλακε αιιά 

σο έλα βαζκφ, βξέζεθε έλαο νηθηζκφο, ν νπνίνο ζηελ πεξηνρή απηή μέξνπκε 

φηη ππήξρε νίθεζε απφ ηνπο θιαζζηθνχο ρξφλνπο έσο θαη ηνπο βπδαληηλνχο 

ρξφλνπο θαη είρακε ηελ αλαθάιπςε ελφο λεθξνηαθείνπ, ελφο ηκήκαηνο 

νηθηζκνχ κε δηάθνξα επξήκαηα.  

  Δδψ ζε απηή ηε θσηνγξαθία ζα δείηε, είπακε ηελ πξνζπάζεηα 

γηα ηελ άληιεζε λεξνχ θαη ηαπηφρξνλα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Δδψ είλαη ε 

θαηαζθεπή ησλ θηβσηίσλ απφ κπεηφλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα 

αληιηνζηάζηα θαη εδψ έρνπκε ηελ εχξεζε κηαο επηηχκβηαο πιάθαο, ξσκατθήο 

πεξηφδνπ ζε έλα ζθάκκα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγσγψλ.  

  ηε ζπλέρεηα πάιη κηα επηηχκβηα πιάθα κηαο ζαξθνθάγνπ, ε 

νπνία ήηαλ θαη ελεπίγξαθε. Έρνπκε ςεθηδσηά, ζπνπδαία ςεθηδσηά, πνιχ 

φκνξθα ςεθηδσηά κε απνηέιεζκα φκσο λα έρνπκε θαηαξρήλ κηα νξηζηηθή 

δηαθνπή ηνπ έξγνπ.  

  Μεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ 

θάλακε έλα ρξνλνδηάγξακκα, ην νπνίν ην εκθαλίζακε επί ηνπ ράξηνπ, επί ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο ηνπ έξγνπ γηα λα μέξεη ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ,  

ε νπνία έζηεηιε ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα θηφιαο πεξίνδν αξραηνιφγν πξνθεηκέλνπ 

λα παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ.  
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  Να πείζνπκε φηη πξέπεη λα γίλεηαη ηκεκαηηθή δηαθνπή φηαλ 

βξίζθνπκε ζηα ζθάκκαηα αξραηφηεηεο, λα παξαθνινπζεί ν αξραηνιφγνο ην 

έξγν θαη έηζη ινηπφλ είρακε πεξηνδηθέο δηαθνπέο. Πάλησο ήηαλ κηα απφ ηηο 

δπζθνιίεο παξά ην  γεγνλφο φηη ήηαλ κηα επράξηζηε δπζθνιία ηελ νπνία 

αληηκεησπίζακε, αθνχ έξρεηαη ζην θσο ε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ.  

  Έρνπκε εληάμεη ζην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη άιια έξγα. Καη απηά δχζθνια 

έξγα, ην έλα εμ απηψλ πινπνηείηαη ήδε απηή ηε ζηηγκή, είλαη ζηελ πεξηνρή 

Ζκεξνβηγιίνπ κηα πεξηνρή κε έλα ζπλεθηηθφ νηθηζκφ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Καιληέξαο, φπνπ ε ηαξάηζα ηνπ ελφο είλαη απιή ηνπ άιινπ. Ο δξφκνο κπνξεί 

λα είλαη ηαξάηζαο μελνδνρείνπ ή ζπηηηνχ, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα 

κπαίλνπκε ζε θξεβαηνθάκαξεο.  

  Απηή είλαη κηα κεγάιε δπζθνιία. Παξά ηαχηα ην έξγν 

πινπνηείηαη, πξνρσξεί θαη είκαζηε έηνηκνη γηα ηελ απνξξφθεζε θαη ησλ 

ρξεκάησλ ησλ άιισλ έξγσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί θαη ζαο ιέκε φηη ζα θάλνπκε 

θαη άιιεο πξνηάζεηο εθφζνλ εηνηκαζηνχκε θαη είκαζηε έηνηκνη ζε έλα θαιφ 

επίπεδν γηα λέεο πξνηάζεηο.  

  Δγψ ζέισ λα επραξηζηήζσ γηα ηε ζπλεξγαζία, ηελ ηδηαίηεξα 

θαιή ζπλεξγαζία θαη λα ζαο θαιέζσ θαη ζηε αληνξίλε. Καιή ζαο κέξα. 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ηνλ ζπγραίξνπκε γηα 

ην έξγν πνπ παξάγεη εθεί. Θα πεξάζνπκε ηψξα ζηνλ επφκελν νκηιεηή πνπ 

είλαη ν Γήκαξρνο Ησαλλίλσλ ν θ. Φίιηππνο Φίιηνο.  

Φ. ΦΗΛΗΟ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. Θα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ 

πξφζθιεζε λα παξνπζηάζνπκε δχν έξγα ηνπ δήκνπ καο, ηνπ Γήκνπ 

Ησαλληηψλ ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα θαη ζπλάκα λα θαηαδείμνπκε ηε θξνληίδα 

καο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα 

ελφο Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα αληεπεμέιζεη κε επζχλε θαη 

ζπλέπεηα ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ.  

  Γηα ην Γήκν Ησαλληηψλ  ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

πξνζηαζία ηνπ επαίζζεηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη θπξίσο ηεο ιίκλεο 

Πακβψηηδαο αιιά θαη ε επίιπζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

φπσο είλαη ε χδξεπζε θαη απνρέηεπζε απνηεινχλ βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο.  

  Πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε βέβαηα φηη κε ηνλ θαιιηθξαηηθφ δήκν 

έρνπκε ηε ζπλέλσζε έμη δήκσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν είλαη θαζαξά αγξνηηθνί. 
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Καη αληηιακβάλεζηε φηη πέξα απφ ηα έξγα χδξεπζεο απνρέηεπζεο έρνπκε θαη 

έξγα άξδεπζεο αιιά θαη πάξα πνιιά πξνβιήκαηα κε ηνπο ΣΟΔΒ νη νπνίνη 

ζήκεξα βξίζθνληαη ζε πνιχ δπζρεξή ζέζε. 

  Απφ απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο λνκίδσ φηη πξέπεη λα δνχκε πψο 

απηέο κεηαθξάδνληαη ζε έξγα, γηαηί πέξα απφ ηα δχν πνπ παξνπζηάδνπκε 

ζήκεξα σο παξαδείγκαηα θαιήο πινπνίεζεο, εθηεινχκε θαη έλα κεγάιν 

πξφγξακκα παξεκβάζεσλ απφ ην δήκν θαη ηε ΓΔΤΑΗ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ 

λένπ δήκνπ. Σξηαθφζηα νγδφληα δχν ρηιηάδεο ζηξέκκαηα είλαη ν λένο δήκνο. 

47 ηνπηθά ζπκβνχιηα, 6 δεκνηηθέο ελφηεηεο.  

  Αμίδεη λα αλαθέξσ ζην ζεκείν απηφ φηη πξηλ απφ έλα ρξφλν 

πεξίπνπ εληάρζεθε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ε κεγαιχηεξε πξφηαζε πνπ έρεη θαηαζέζεη 

απφ ηδξχζεψο ηεο ε δεκνηηθή καο επηρείξεζε χδξεπζεο απνρέηεπζεο κε 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 50 εθαηνκκπξίσλ επξψ.  

  Θέισ γη΄ απηφ λα επραξηζηήζσ θαη ην Τπνπξγείν θαη ηελ Δηδηθή 

Γξακκαηεία θαη ηηο ππεξεζίεο γηα ηε βνήζεηα πνπ είρακε θαη λα δηαβεβαηψζσ 

φηη ηα ρξήκαηα απηά ζα πηάζνπλ ηφπν. Γίλεηαη έλα ζπνπδαίν έξγν γηα ηελ 

αλάπηπμε απνρεηεπηηθνχ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο κε 

επέθηαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ βηνινγηθνχ θαη κε θάιπςε ησλ αλαγθψλ εληφο ηεο 

πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ. 

  Αληηιακβάλεζηε φηη ε πξνζπάζεηά καο είλαη λα θηηάμνπκε έλα 

δαρηπιίδη, γηαηί πιένλ φιε ε ιίκλε είλαη κέζα ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ δήκνπ, 

λα θηηάμνπκε έλα δαρηπιίδη πέξημ ηεο ιίκλεο πξνζηαζίαο γηαηί ε ιίκλε είλαη 

ήδε επηξνθηθή θαη έρεη πνιιά πξνβιήκαηα.  

  Ίζσο ζε απηέο ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ βηψλνπκε 

κεξηθνί λα ζεσξνχλ πνιπηέιεηα ηηο επελδχζεηο ζε πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο. 

Δίλαη λνκίδσ επέλδπζε γηα ην κέιινλ, είλαη φηη ζεκαληηθφηεξν κπνξνχκε λα 

θιεξνδνηήζνπκε.  

  Θα ήζεια ζην ζεκείν απηφ θαη πξηλ κπσ αθξηβψο ζηα δχν έξγα 

λα ηα παξνπζηάζσ, λα παξαθαιέζσ θπξίσο βέβαηα θαη ηνπο ππεξεζηαθνχο 

παξάγνληεο πνπ είλαη εδψ αιιά θαη φπνηνλ άιινλ είλαη ζηελ αίζνπζα, ην ζέκα 

ηνπ ΦΠΑ είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ.  

  Οη δήκνη ζήκεξα κε ηηο κεησκέλεο επηρνξεγήζεηο, κε ηα ρξέε 

πνπ έρνπλ, κε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε ηα νηθνλνκηθά ε επηβάξπλζε ηνπ 
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ΦΠΑ ζε έξγα ηέηνηα δελ είλαη δπλαηφλ λα αληαπνθξηζνχκε. Γειαδή αλ ηα έξγα 

πνπ ν δήκνο έρεη πξνθεξχμεη, φρη ε ΓΔΤΑ ν δήκνο, γηα λα πιεξψζεη ην ΦΠΑ 

πξαθηηθά είλαη αδχλαηνλ, νινζρεξψο αδχλαηνλ.  

  αο ιέσ ηψξα γηα έλα δήκν ησλ 115.000 θαηνίθσλ. θεθηείηε νη 

κηθξφηεξνη δήκνη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ, γηαηί απηφ ην ΦΠΑ δελ επηζηξέθεηαη. 

Μφλν ε ΓΔΤΑ κπνξεί λα ην αλαθηήζεη νπφηε θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ ην 

πξάγκα πξέπεη λα ιπζεί λνκνζεηηθά. Δίλαη πνιχ ζνβαξφ. 

ΟΜΗΛΖΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Φ. ΦΗΛΗΟ:  Ζ ΓΔΤΑ ην ζπκςεθίδεη κε ην ΦΠΑ πνπ κπαίλεη ζηα ηηκνιφγηα ηνπ 

λεξνχ. Ο δήκνο δελ κπνξεί λα ην αλαθηήζεη, ζα ην θαηαβάιεη απιψο. Δίλαη 

έλα ζέκα, λνκίδσ φηη είλαη ζηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, δελ μέξσ θαιφ ζα είλαη λα 

ην παξαθνινπζήζνπκε φινη γηαηί έρεη πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ.  

  Πεξλάσ ζην πξψην ζέκα πνπ βιέπεηε ήδε ζηελ νζφλε. 

Οινθιήξσζε δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ Γεκνηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο ηεο Αλαηνιήο. Ζ Αλαηνιή είλαη έλαο παιηφο νηθηζκφο 

πξνζθπγηθφο πνπ ζήκεξα είλαη κηα θαζαξά νηθηζηηθή αζηηθή πεξηνρή 10.000 

θαηνίθσλ.  

  Σν έξγν ήηαλ εληαγκέλν ζην ΔΠΠΔΡΑΑ κε πξνυπνινγηζκφ, κε 

πξαγκαηηθά ιεθηά 2,1. Πξφθεηηαη γηα έξγν πνπ έρεη νινθιεξσζεί θαη ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Μεηαμχ ησλ άιισλ 

πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ ζηελ πεξηνρή επέθηαζεο ζρεδίνπ 

πφιεο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηεο Αλαηνιήο θαη ζηε Ράρε ακή. Ζ 

Ράρε ακή, κε θαληαζηείηε θακηά ξάρε, είλαη παλάθξηβε θαη πνιπηειέζηαηε 

πεξηνρή, ε νπνία δελ δηέζεηε απνρεηεπηηθφ.  

  Με ηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ έξγνπ, είκαζηε ήδε ζηε 

δηαδηθαζία πνπ νπζηαζηηθά ζπλδέεηαη ν θφζκνο θαη πιεξψλεη. Απηφ ζπλδέεηαη 

κε ηε κνλάδα βηνινγηθνχ. Δδψ ηψξα θαηαιαβαίλεηε είκαη θαη ιίγν πεξήθαλνο 

γηαηί απηφο ν βηνινγηθφο ηνλ έθηηαμα εγψ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, ηελ πξψηε κνπ 

θνξά πνπ είρα εθιεγεί. Ήκαζηαλ απφ ηηο πξψηεο πφιεηο δειαδή, ηνλ 

επηέκβξην ηνπ ‟90 εγθαηληάζακε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ θαη ν νπνίνο είλαη 

κέρξη ζήκεξα θαη ιεηηνπξγεί. Έρνπλ γίλεη βέβαηα επεθηάζεηο θαη έρεη 

αλαβαζκηζηεί ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν αιιά θαηαιαβαίλεηε φηη ππάξρεη κηα 

πνιχ κεγάιε εκπεηξία ζηε δεκνηηθή καο επηρείξεζε. 
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  Σν έξγν απηφ γηα λα ην θιείζνπκε ην πξψην ζέκα, είλαη έλα έξγν 

ην νπνίν θαιχπηεη ζήκεξα 2.000 θαηνίθνπο θαη πεξηζζφηεξνπο ζα έιεγα, κηα 

πεξηνρή πνπ αλαπηχζζεηαη ξαγδαία. Αλαβαζκίζηεθε ε πνηφηεηα απηήο ηεο 

γεηηνληάο γηαηί είρακε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα, είρακε ξένληα ιχκαηα θαη 

ζίγνπξα έρνπκε πεηχρεη ζε κεγάιν βαζκφ κηα λέα θάζε πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

  Να ζαο πσ φηη ζηελ ίδηα πεξηνρή ππάξρεη άιιε κηα δψλε αζηηθή, 

εκηαζηηθή, ε πεξηνρή Καηζηθάο, ε νπνία θαη απηή είλαη γεηηνληθή πξνο ηελ 

Αλαηνιή θαη ζηελ πεξηνρή απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε εμέιημε επηά έξγα χδξεπζεο 

θαη απνρέηεπζεο, ηα νπνία άιια είλαη ζηε θάζε ηεο παξάδνζεο θαη άιια 

αθφκε είλαη ζηε θάζε ηεο πξνθήξπμεο. Παξφια απηά φκσο ππάξρεη έλα 

ζπλνιηθφ νινθιεξσκέλν ζρέδην.   

  Καη έξρνκαη ηψξα ζην δεχηεξν έξγν. Απηφ είλαη έλα έξγν πνπ ζα 

ηξνθνδνηήζεη ζηε ζέζε Βνπλνπιαγηά, είλαη εθηφο ηνπ Γήκνπ Ησαλλίλσλ, ησλ 

νξίσλ ηνπ δήκνπ αιιά ζα ηξνθνδνηήζεη κηα πεξηνρή, ε νπνία έρεη έιιεηκκα 

λεξνχ πεξίπνπ 50.000 θαηνίθσλ.  Έλα έξγν 7.700 κε πινπνίεζε απφ ην δήκν. 

  Γπν ιφγηα γηα ην χλδεζκν Όδξεπζεο. Ξεθίλεζε ην ‟68, θάιπςε 

46 θνηλφηεηεο ηφηε, πεξίπνπ 25.000 θαηνίθνπο. Οη πεγέο Σνχκπαο είλαη ζηα 

ξηδά ηνπ Μηηζηθειηνχ, ηνπ βνπλνχ δειαδή πνπ είλαη απέλαληη απφ ηε ιίκλε. 

Δθεί ππάξρνπλ δχν κεγάιεο πεγέο, νη πεγέο Κξχαο θαη νη πεγέο Σνχκπαο. 

ήκεξα έρνπκε 26 γεσηξήζεηο θαη 12 αληιηνζηάζηα θαη θαιχπηνπκε πάλσ απφ 

50.000.  

  Σν ιέσ θαιχπηνπκε, γηαηί θαη ε πιεηνςεθία ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ είλαη απφ ην Γήκν Ησαλληηψλ. Δίλαη εδψ θαη ν 

Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ θαη Γεκνηηθφο χκβνπινο Ησαλλίλσλ ν θ. Θαλάζεο 

«Μαληαιφβαο», ν νπνίνο θαη δηαρεηξίδεηαη φιν ην ζέκα ηνπ πλδέζκνπ. 

Δίκαζηε ηψξα θαη ζε κηα θάζε κειέηεο λα δνχκε πψο κπνξεί λα ζπλελσζεί 

θαη κε ηε ΓΔΤΑΗ.   

  Δδψ έρνπκε έλα ράξηε ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. Κάησ δεμηά θαίλεηαη ε 

ιίκλε, φιν ην ππφινηπν δίθηπν δείρλεη ην ζχζηεκα ην πδξεπηηθφ ηνπ 

πλδέζκνπ. Δπάλσ αξηζηεξά ε θφθθηλε γξακκή κε ηελ ηεηξάγσλε κπιε 

θνπθίδα είλαη νη πεγέο. Οη πεγέο έρνπλ κεγάιε δπλακηθφηεηα αιιά ήδε απφ 
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ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο μεξαζίαο ΄86 – ‟93 ππήξρε κηα αλεπάξθεηα ηε ζεξηλή 

πεξίνδν.   

  Έρνπκε κεγάιε αχμεζε νηθηζκψλ, έρνπκε δπζηπρψο άξδεπζε κε 

πφζηκν λεξφ. Σν θαηλφκελν ην γλσζηφ, νη δήκαξρνη ην μέξνπλ, κφιηο ηειεηψλεη 

ην θαινθαίξη εθαηνληάδεο θάηνηθνη πάλε λα δηακαξηπξεζνχλ γηαηί ν 

ινγαξηαζκφο ήξζε κεγάινο θαη ιέλε ην θιαζηθφ, εγψ ηη έθαλα, ιίγν λεξφ 

πιέλσ ηελ απιή κνπ. Σψξα άιιν αλ ζηε πίζσ κεξηά ηνπ λεξνχ έρεη 400 κέηξα 

θεπάξηα ηα νπνία ζέινπλ βέβαηα 150 θπβηθά λεξφ ην δίκελν Ηνχιην Αχγνπζην 

θαη βέβαηα νη ινγαξηαζκνί αλεβαίλνπλ. 

  Έρνπκε επίζεο κεγάιε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα λφηηα ησλ 

Ησαλλίλσλ θαη είρακε επνκέλσο ζνβαξά πξνβιήκαηα αλεπάξθεηαο. Σφηε 

δεκηνπξγήζεθαλ νη λένη πδξεπηηθνί άμνλεο ρακειήο πίεζεο, νη νπνίνη ζήκεξα 

έρνπλ αλάγθε λα εληζρπζνχλ.  

  Έρνπκε θαηλνχξηα έξγα ζηελ πεξηνρή άξα αλάπηπμε εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πνιενδνκηθή αλάπηπμε. Δίλαη ην θνκκάηη δειαδή ηεο 

ζπκβνιήο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ κε ηελ Ηφληα. Έρνπκε λέεο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη έρνπκε θαη ηελ αλάγθε 

λα αληηθαηαζηήζνπκε παιηά δίθηπα, ηα νπνία ιίγν αλ απμεζεί ε πίεζε κε ηα 

θαηλνχξηα αληιεηηθά ζπζηήκαηα, αληηιακβάλεζηε πφζν εχθνια έρνπκε ζξαχζε 

θπξίσο ζηα PVC.  

  Δδψ έρνπκε έλαλ πίλαθα πνπ απφ φηη βιέπεηε θπκαίλεηαη ε 

δήηεζε ζηα 8.500.000 θπβηθά ην ρξφλν. Σα ζηνηρεία είλαη ιίγν ζπλ πιελ αιιά 

εθεί πεξίπνπ είλαη. Καη ην έξγν ην νπνίν εξρφκαζηε ηψξα λα θάλνπκε είλαη 

ζηελ νπζία λένπο αγσγνχο κήθνπο 9.800 ρηιηνκέηξσλ γηα λα αλαβαζκίζνπκε 

ηα δίθηπα ρακειήο πηέζεσο.  

  Καηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ δηαθφξσλ δηακέηξσλ, νινθιήξσζε 

πδξνγεσηξήζεσλ, λέν αληιηνζηάζην θαη κεγάιε δεμακελή κε φια ηα 

ειεθηξνκεραλνινγηθά ηεο.  

  Ζ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ζα γίλεη κε ηέζζεξα ππνέξγα. Σν 

πξψην ππνέξγν ζα δεκνπξαηεζεί κε αλνηρηφ δεκφζην δηαγσληζκφ. Σν 

δεχηεξν αθνξά ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ γεσηξήζεσλ θαη ζα γίλεη απφ ηε ΓΔΖ. 

Σν ηξίην αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε απφ ηελ αξραηνινγία ησλ εξγαζηψλ 

εθζθαθήο ηνπ πξψηνπ ππνέξγνπ. Γελ έρνπκε ειπίδεο λα βξνχκε νχηε 
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ξσκατθά νχηε ςεθηδσηά πνπ βξήθε ν δήκαξρνο ηεο αληνξίλεο αιιά κπνξεί 

λα βξνχκε παιαηφηεξα. Έρνπκε λεθξνηαθεία, ηα νπνία είλαη πξηλ απφ ηνπο 

ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ θαη αθφκε ππάξρνπλ θαη ηεο 

πεξηφδνπ ηνπ ραιθνχ θαη ππάξρνπλ θαη λενιηζηθά θαη ππάξρνπλ θαη 

παιαηνιηζηθά.  

  Αληηιακβάλεζηε δειαδή φηη κέζα ζηνλ θάκπν κπνξεί λα βξνχκε 

νηηδήπνηε. Έρνπλ ήδε βξεζεί δειαδή πεξηνρή Καζηξίηζαο έρνπλ βξεζεί θαη 

παιαηνιηζηθά. Άξα ν θφβνο θαη ν ηξφκνο καο είλαη ε αξραηνινγία. 

ΟΜΗΛΖΣΖ: Καη φρη κφλν. 

Φ. ΦΗΛΗΟ: Καη φρη κφλν λαη, επγεληθά θνηηάσ λα ηνπο θαινπηάζσ. Έρνπκε 

ηξεηο λέεο γεσηξήζεηο λεξνχ κε ην ειεθηξνκεραληθφ εμνπιηζκφ, έλα 

αληιηνζηάζην, κηα δεμακελή λεξνχ, αγσγνί χδξεπζεο θαη ζχζηεκα 

ηειεδηνίθεζεο.  

  Αμηνπνίεζε λέσλ πεγψλ πδξνδφηεζεο γηα ηε βειηίσζε 

επάξθεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζην λφηην ιεθαλνπέδην, δειαδή ζα απμήζνπκε 

450 θπβηθά ηελ ψξα. Έηζη ζα έρνπκε δηαζθαιίζεη έλα πιεζπζκφ πεξίπνπ ηεο 

ηάμεσο ησλ 50.000 ηα νπνία δελ είλαη κφλν ν πιεζπζκφο, είλαη ηα εμαηξεηηθά 

επαίζζεηα θνκκάηηα ηεο πεξηνρήο. Γειαδή παλεπηζηήκην, παλεπηζηεκηαθά 

λνζνθνκεία. Αληηιακβάλεζηε φηη κηιάκε γηα κηα πεξηνρή φπνπ νη εξγαδφκελνη 

κφλν ζην λνζνθνκείν θαη ζην παλεπηζηήκην είλαη 5.500, νη εξγαδφκελνη. Ο δε 

δηαθηλνχκελνο θαζεκεξηλά πιεζπζκφο ζηελ πεξηνρή απηή γηα ιφγνπο 

εμππεξέηεζεο, θνηηεηέο θαη αζζελείο θαη ζπγγελείο είλαη πάλσ απφ 20.000, 

θφζκνο θαζεκεξηλά πνπ κεηαθηλείηαη.  

  Πηζηεχνπκε φηη δελ ζα ππάξμνπλ απνθιίζεηο. Πηζαλέο 

απνθιίζεηο είλαη ηα γλσζηά πνπ αληηκεησπίδνπκε φινη. Οη ελζηάζεηο ζηελ 

πξψηε θάζε ησλ εξγνιάβσλ, μέξεηε εθείλεο νη ζπγθηλεηηθέο ζηηγκέο πνπ 

πέληε ιεπηά πξηλ απφ ηελ εξγνιαβία είλαη φινη έμσ απφ ηηο ζθάιεο θαη 

αληαιιάζζνπλ ηηο ζπκθσλίεο. Δίλαη απηέο νη απίζηεπηεο ζθελέο ξνθ.  

  Μεξηθά απξφβιεπηα δπζκελψλ ζπλζεθψλ, εληάμεη απηά δελ είλαη 

ηφζν ζπνπδαία. Σν ρξνλνδηάγξακκα σξίκαλζεο θαη αδεηνδνηήζεσλ ην 

βιέπεηε ζηνλ πίλαθα. Γηαπηζηψλεηε φηη ππάξρνπλ πξαγκαηηθά ηαρχηαηεο 

δηαδηθαζίεο. Απηφ είλαη θαη ε αμία ηεο παξνπζίαζεο πνπ θάλνπκε ζήκεξα γηα 

έλα έξγν πνπ αθφκα είλαη ζε εμέιημε. Βιέπεηε φκσο φηη είλαη πάξα πνιχ 
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ζπληεηκεκέλεο νη δηαδηθαζίεο, έρνπκε κηα απνηειεζκαηηθφηεηα ζεκαληηθή, ε 

νπνία νθείιεηαη θαη ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ καο θαη ζηε δηνίθεζε.  

  Έρνπκε ηνλ πίλαθα απηφλ γηα ηηο ελέξγεηεο θαη εκεξνκελίεο πνπ 

έρνπλ γίλεη. Βιέπεηε εδψ φηη πεξλάεη απφ φιεο ηηο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ, 

βπδαληηλά, λεψηεξα θαη θιαζηθά θαη έρνπκε θαη ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο εδψ 

ζηηο εκεξνκελίεο πνπ βιέπεηε. Δπηζεκαίλεηαη φηη δχν κήλεο κεηά ηελ 

απφθαζε έληαμεο έρνπλ  ήδε απνζηαιεί ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ηα έγγξαθα γηα 

πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο θαη είρακε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ 

πξνζχκθσλα γηα ηελ απφθηεζε ηεο γεο θαη εθπφλεζε αλαγθαίσλ 

ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ, ηα νπνία ηα θάλακε ζρεδφλ πξηλ αθφκα δψζνπκε ην 

έξγν ζηνλ αέξα.  

  Σν έξγν απηφ ην παξνπζηάζακε ζήκεξα θαη επραξηζηνχκε γηα 

ηελ επθαηξία πνπ καο δψζαηε. Πξαγκαηηθά δείρλεη έλαλ πνιχ θαιφ 

ζπληνληζκφ, φρη κφλν ησλ δηθψλ καο ππεξεζηψλ θαη ηεο Γηνίθεζεο αιιά θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.  

  Ήζεια λα θιείζσ επραξηζηψληαο γηα άιιε κηα θνξά γηα ηελ 

πξφζθιεζε θαη ηελ επθαηξία πνπ καο δψζαηε θαη λα πσ φηη φπνπ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα, ζαο ην ιέσ απηφ γηαηί είκαη 30 ρξφληα ζηελ Απηνδηνίθεζε, 

εθιέγνκαη ζπλερψο 30 ρξφληα, απφ ηα νπνία 3 ζεηείεο είκαη δήκαξρνο.  

  Καη θπξίσο ζηνπο απηνδηνηθεηηθνχο ην ιέσ, κελ πέθηεηε ζηελ 

παγίδα ησλ έξγσλ βηηξίλαο. Γεκηνπξγήζηε ππνδνκέο. Δίλαη ηξαγηθφ ζήκεξα 

λα θηίδνληαη νηθηζκνί αθξηβνί, πνιπηειέζηαηνη, λα ρηίδνληαη κεγάια θηήξηα, λα 

θηίδνληαη επηρεηξήζεηο, παλεπηζηήκηα, λνζνθνκεία θιπ. θαη λα κελ ππάξρνπλ  

έξγα ππνδνκψλ θπξίσο χδξεπζεο απνρέηεπζεο θαη έξγα νδνπνηίαο.  

  Δίλαη ηξαγηθφ λα πιεξψλνπκε κέζα ζε αζηηθφ ηζηφ ζαλαηεθφξα 

αηπρήκαηα, λα κε δίλνπκε λεξφ πνηφηεηαο, λα κε ρισξηψλνπκε, λα κελ 

ειέγρνπκε, απηφ πνπ είπαηε πνιχ ζσζηά, ην ηφληζε ν θχξηνο δελ ζπκάκαη ην 

φλνκά ζαο. Σν ηη βγάδεη ν βηνινγηθφο, εδψ δελ είλαη λα θάλνπκε ηε δνπιεηά 

καο, λα πεη ν δήκαξρνο έθαλα ην βηνινγηθφ θαη ηέιεησζα, ηη βγάδεη ν 

βηνινγηθφο θαη θπξίσο ηη ζπλδέεηαη ζην βηνινγηθφ δηφηη εθηφο απφ ηα ιχκαηα 

ζπλδένληαη θαη φκβξηα, ζπλδένληαη θαη άιιεο επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηεο.  

  Σα φκβξηα δεκηνπξγνχλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία 

δηφηη απμάλνπλ ηνλ φγθν θαη δελ πξνιαβαίλεη ε εγθαηάζηαζε λα ηα 
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επεμεξγαζηεί θαη νη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. εκάο ζηα Γηάλλελα ξίρλαλε 

θπαληνχρα ζηηο απνρεηεχζεηο απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αζεκηθψλ.  

  Αληηιακβάλεζηε ηη κάρεο δίλνπκε γηα λα πείζνπκε λα 

θαηαλνήζνπλ, εληάμεη ηα λνζνθνκεία θιπ. ζέβνληαη θαλνληθά ηνπο θαλφλεο θαη 

έρνπλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απφζπξζε ησλ επηθίλδπλσλ ιπκάησλ αιιά 

ζθεθηείηε ηα εθαηνληάδεο εξγαζηήξηα αζεκηθψλ ζηα Γηάλλελα πνπ ρχλαλε ηα 

θπαληνχρα κέζα ζην λεξνρχηε ή κέζα ζηελ ηνπαιέηα ηνπο. Γελ ην 

θαηαιάβαηλαλ, δελ ην θάλαλε επίηεδεο νη άλζξσπνη, δελ μέξαλε ηελ 

επηθηλδπλφηεηα. 

  Άξα έρεη κεγάιε ζεκαζία ηα έξγα ππνδνκψλ θαη απηή ηελ επνρή 

ίζσο κε ηα πξνγξάκκαηα κπνξέζνπκε λα ην πεηχρνπκε. αο επραξηζηψ πνιχ 

φινπο ζαο.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. δήκαξρν θαη εκείο. Ήζεια λα ηνπ 

πσ θαη εγψ φηη ην ζέκα απηφ ηνπ ΦΠΑ καο απαζρνιεί, ην εμεηάδνπκε κε ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ςάρλνπκε λα βξνχκε κηα 

ιχζε ψζηε λα κελ επηβαξπλζνχλ νη δήκνη κε απηφ.  

  εηξά ηψξα έρεη ν Γήκαξρνο ηπιίδαο ν θ. Γθιέηζνο, ζα 

παξνπζηάζεη ηα έξγα ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο.  

Α. ΓΚΛΔΣΟ: Σα ζέβε κνπ θπξίεο θαη θχξηνη. Δπεηδή εκείο πάληα 

δνπιεχνπκε ζαλ νκάδα αθφκα θαη ζηα desk, αθφκα εδψ ζηα έδξαλα πνηέ δελ 

κηιάκε ιηγφηεξν απφ δχν. Θα είκαη καδί κε ηελ θα Φχθα ηελ επηθεθαιήο ηεο 

ηερλνθξαηηθήο νκάδαο ηνπ δήκνπ καο.   

  Καη επεηδή ηα έξγα γίλνληαη απφ αλζξψπνπο θαη απεπζχλνληαη 

ζε αλζξψπνπο ζα μεθηλήζσ κε ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο θαη επρέο. Καηαξρήλ 

ζηελ πξψελ Τπνπξγφ ηελ θα Μπηξκπίιε, ζηνλ λπλ Τπνπξγφ ηνλ θ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ, ζηνλ θ. Αιέμε Αιεμφπνπιν Γεληθφ Γξακκαηέα ΠΔΚΑ, 

ζηνλ αγαπεηφ θαη ζεβαζηφ Καζεγεηή θ. Αλδξεαδάθε, Δηδηθφ Γξακκαηέα 

Τδάησλ θαη εδψ ζα κνπ επηηξέςεηε κηα κηθξή ηζηνξία.  

  ηαλ αλαιάβακε ζηελ πφιε ηεο ηπιίδαο πνπ είλαη κπξνζηά 

ζην Μαιηαθφ 5.000 θάηνηθνη, ππάξρεη βηνινγηθφο θαζαξηζκφο απφ ην ‟93 

θηηζκέλνο ζην βνπλφ ζε παγθφζκηα πξσηνηππία. Φαληάδεζηε ηψξα πάλσ 

ςειά ζην βνπλφ έλαο βηνινγηθφο, πνπ θφζηηζε πνιιά ιεθηά, ην πιήξσζαλ νη 

Έιιελεο πνιίηεο.  
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  ηαλ αλαιάβακε, πήγα ζηνλ θ. Αλδξεαδάθε ζηνλ Δηδηθφ 

Γξακκαηέα έρνληαο ππφςε κνπ φηη έπξεπε λα ιχζσ κηα εμίζσζε κε 

παξακέηξνπο πνπ ήηαλ ηα θφζηε, ηα επηιέμηκα θαη κε θφζηε, ην ηειηθφ πνζφ 

ζηνλ θαηαλαισηή, πφζν δειαδή ην θπβηθφ ιχκαηνο ζα θνζηίζεη ζηνλ 

θαηαλαισηή θαη θπξίσο ν ρξφλνο, ν ρξφλνο γηα λα θαηαηεζνχλ νη κειέηεο.  

  Απηή ε εμίζσζε δελ ιπλφηαλ κε ηίπνηε. Πήγα ζην Τπνπξγείν, 

εκηζαλήο απφ ηελ απνγνήηεπζε καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ, κε είδε ν θ. 

Αλδξεαδάθεο, ν θ. Καζεγεηήο θαη κνπ έδσζε ην θηιί ηεο δσήο. Μνπ είπε, 

δήκαξρε ζα ηα παο ζηε Λακία. Καη απφ ηφηε δσ κε απηή ηελ ειπίδα λα ηα πάσ 

ζηε Λακία θαη ζα ηα πάκε ζηε Λακία. αο επραξηζηψ πνιχ.  

  πσο ζαο έγξαςα, εγψ θαη ε θφξε κνπ ζα ζαο επραξηζηνχκε 

πάληα θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ θαη φιε ε Αλαηνιηθή Φζηψηηδα. Δπραξηζηψ ηνλ θ. 

Αζηέξην Υαηδεπαξαδείζε Γηεπζπληή ΔΠΠΔΡΑΑ, ηηο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο 

ησλ κέηξσλ. Γειαδή ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ ηακάηε Βαζίιε, ηνλ 

Παπαβαζηιφπνπιν Λεπηέξε, ηελ Πσιίλα Πνχινπ θαη ηε νθία Γεξνγηαλλάθε. 

Απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, απηνχο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο γηα ηε βνήζεηα 

πνπ καο έδσζαλ γηα ηνπο ρξφλνπο, γηα φια απηά ηα δχζθνια πνπ έπξεπε λα 

ιχζνπκε. Θα ηνπο ζπκπεξηιακβάλσ πάληα ζηηο πξνζεπρέο κνπ. Σνπο 

επραξηζηψ πνιχ.  

  Καη μεθηλάσ. Με ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ καο φπσο ζαο 

είπα ζην δηεπξπκέλν δήκν, ν θχξηνο ζθνπφο καο ήηαλ  ε άκεζε δηαρείξηζε θαη 

δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη εηδηθά ηνπ Μαιηαθνχ Κφιπνπ.  

  Θεσξήζακε θαη πηζηεχνπκε φηη ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο 

ζεκαληηθφο κνριφο αλάπηπμεο θαη επέλδπζεο γηα ην κέιινλ είλαη ε 

δπλαηφηεηα αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ζηνρεπκέλσλ ππνδνκψλ γηα ην 

ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηνρήο καο θαη γεληθφηεξα ηεο παηξίδαο.  

  Σα εγθεθξηκέλα έξγα ζην Γήκν ηπιίδαο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ 

είλαη: Οινθιήξσζε απνρέηεπζεο πφιεο ηπιίδαο, πξνζαγσγή ιπκάησλ ζηνλ 

βηνινγηθφ Λακίαο. Απνθαηάζηαζε ρψξνπ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ ΥΑΓΑ ηεο ηπιίδαο. Γηαρείξηζε ιπκάησλ επξχηεξεο 

παξαιηαθήο δψλεο Καξαβνκχινπ Ραρψλ.  

  Βαξχλνπζα ζεκεηνινγηθή θαη ζεκαζηνινγηθή αμία εγθεθξηκέλσλ 

έξγσλ. Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ πξψηνλ ηεο πφιεο 



ΖΜΔΡΗΓΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ» - 20/3/2012 

 68 

ηπιίδνο θαη Αγία Μαξίλαο θαη δεχηεξνλ ησλ παξαιηαθψλ νηθηζκψλ 

Καξαβνκχινπ, Αρηλνχ, Ραρψλ, παξαιίαο Ραρψλ θαη Γιχθαο ηνπ Γήκνπ 

ηπιίδνο, ηα νπνία αζξνηζηηθά ηείλνπλ λα γίλνπλ εθάκηιια ησλ βηνκεραληθψλ. 

Θα απνξξένπλ πιένλ θαζαξά θαη δηαπγή ζηε ζάιαζζα θαη 

κεζνκαθξνπξφζεζκα ζε άιιεο ρξήζεηο, ζε άξδεπζε δειαδή. 

  Άκεζν απνηέιεζκα απηνχ ζα είλαη ε δηαηήξεζε ελφο ζπάληνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηρζπνπαλίδαο θαη νζηξάθσλ φπσο θαη ε δηαηήξεζε θαη ε 

δεκηνπξγία βηνηφπσλ ζηηο εθβνιέο ησλ πνηακψλ θαη ησλ ρεηκάξξσλ.  

  Βαξχλνπζα ζεκεηνινγηθή θαη ζεκαζηνινγηθή εγθεθξηκέλσλ 

έξγσλ. Ζ δεχηεξε ζπληζηψζα έγθεηηαη εδξάδεηαη θαη κεηαθξάδεηαη ζε άκεζν 

νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα κε ζεηηθφ πξφζεκν γηα φια ηα λνηθνθπξηά πνπ ζα 

ζπλδεζνχλ ζην ζχζηεκα θαζψο ζα εθιείςεη παληειψο ην απερζέο αηζζεηηθά,  

πγεηνλνκηθά θαη δαπαλεξά εμίζνπ θαηλφκελν άληιεζεο εθ ηνπ πξνρείξνπ κε 

εηδηθά βπηία ησλ βνζξνιπκάησλ θαη κε ακθίβνιν πξννξηζκφ απφξξηςεο 

απηψλ.  

  Δδψ ηψξα ε θα Φχθα ζα πάξεη ην ιφγν.  

Β. ΦΤΚΑ: Αθνξά ην πξψην έξγν  πνπ πήξακε κέζα ζην 2011. Δίλαη ην κέηξν 

2.9, ε θαηάζεζε έγηλε ηνλ Μάξηε ηνπ ‟11. Δίλαη ε νινθιήξσζε ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ ηεο ηπιίδαο θαη ε ζχλδεζε κε ηνλ βηνινγηθφ ηεο Λακίαο. Έρεη 

έμη ππνέξγα, ην ζχλνιν είλαη 13.355 κε ην ΦΠΑ.  

  Σν δεχηεξν είλαη έλα έξγν, κηα πξφηαζε πνπ θαηαζέζακε ζην 

ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ κνλαδηθνχ ΥΑΓΑ πνπ 

ππήξρε ζηελ πεξηνρή ηεο ηπιίδαο. Γελ ππήξρε θάπνηα κειέηε, ην 

θαηαζέζακε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ινηπφλ θαη βάιακε κειέηε θαη έξγν. Σν ζχλνιν 

είλαη 831.372,61.  

  Καη ην ηξίην έξγν ην νπνίν επίζεο πήξακε κέζα ζην 2011, ε 

θαηάζεζε έγηλε ην ηέινο ηνπ Μαξηίνπ θαη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ 

ηεο επξχηεξεο παξαιηαθήο δψλεο, δειαδή ησλ 5 νηθηζκψλ πνπ ζαο είπε ν 

δήκαξρνο, ηα απνρεηεπηηθά θαη δχν βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο.  

  Πάιη ππήξρε έλα θνκκάηη πάξα πνιχ ψξηκν ζηελ πεξηνρή ηεο 

Γιχθαο, δειαδή νη κειέηεο ήηαλ ψξηκεο. Απφ εθεί θαη πέξα δελ ππήξρε θακηά 

άιιε κειέηε, θακηά άιιε ηδέα θαη πξνζπαζήζακε εμαξρήο λα θάλνπκε θάπνηα 

πξάγκαηα. Καηαζέζακε ην θάθειν 31/3 κε πξνυπνινγηζκφ αξθεηά 
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κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ ηειηθά καο εγθξίζεθε γηαηί ζαθψο δελ ππήξραλ 

σξηκφηεηεο γηα ηα ππφινηπα.  

  Σν έξγν καο εγθξίζεθε πξηλ κηα εβδνκάδα, ην ζχκθσλν ην 

ππνγξάςακε επίζεο πξηλ κηα εβδνκάδα θαη ζήκεξα κφιηο κάζακε φηη έρνπκε 

θαη ηελ απφθαζε έληαμεο. Σν έξγν είλαη 11.521.000. Καη ζηελ επφκελε 

δηαθάλεηα εκείο αθφκα είκαζηε ζηηο θάζεηο πνπ πξνθεξχζζνπκε θαη ηξέρνπκε 

ηα έξγα. Γελ έρνπκε λα παξνπζηάζνπκε θάηη ψξηκν, ζε έλα ρξφλν, νχηε έλα 

ρξφλν.  

  Σν πξψην έξγν πνπ είλαη ε νινθιήξσζε ηεο απνρέηεπζεο ηεο 

ηπιίδαο θαη ηε ζχλδεζε κε Λακία, ην πξψην ππνέξγν έρεη γίλεη ήδε ε 

πξνθήξπμε, έρνπκε θάλεη φιεο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο κε ην άξζξν 7 ηνπ 3316 

απφ ηα πκβνχιηα ηεο πεξηθέξεηαο, φρη εκείο ε ΓΔΤΑΛ γηαηί μέραζα λα πσ 

επεηδή δελ είρακε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα αλάιαβε ην ξφιν ην δχζθνιν ε 

ΓΔΤΑΛ λα είλαη ν θνξέαο πινπνίεζεο θαη εκείο νη δηθαηνχρνη.  

  Ζ πξνθήξπμε ηνπ πξψηνπ έξγνπ ηειεηψλεη 11/4, ειπίδνπκε λα 

κελ έρνπκε πξνβιήκαηα κεηά λα πάλε ζρεηηθά γξήγνξα νη δηαδηθαζίεο. Απηφ 

πνπ πξέπεη λα πνχκε είλαη φηη κέζα ζην 2011 επί «Καιιηθξάηε» είκαζηε ν 

πξψηνο δήκνο πνπ έθαλε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ην άξζξν 100 ηνπ 

«Καιιηθξάηε» κε κηα Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο ελφο 

άιινπ δήκνπ.  

  Σν δεχηεξν έξγν καο πνπ είλαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΓΑ ην 

νπνίν πήγε ζε ηξεινχο, πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ δειαδή 

ην θαηαζέζακε επηέκβξην θαη κέζα πεξίπνπ ζε νχηε δχν κήλεο είρακε ηηο 

εγθξίζεηο, πάιη πέξαζε κε ηηο θαλνληθέο δηαδηθαζίεο απφ ηα πκβνχιηα ηεο 

πεξηθέξεηαο κε ην άξζξν 10 ηνπ θαηεπείγνληνο, πάεη γηα απεπζείαο αλάζεζε 

ζην πξψην ππνέξγν πνπ είλαη κειέηε.  

  Καη ζην 3 θαη 4 αλαθέξεηαη ην άιιν έξγν πνπ πήξακε πξηλ κηα 

εβδνκάδα, ην νπνίν φκσο εκείο ζεσξνχζακε απφ ηελ αξρή φηη θάηη ζα 

θεξδίδακε θαη δελ ην εγθαηαιείςακε ελψ δελ είρακε κειέηεο ζηα ρέξηα καο. 

Πξνρσξήζακε, θαηαζέζακε 31/3 ην θάθειν αιιά ζηα θνκκάηηα πνπ δελ 

ππήξραλ κειέηεο, δειαδή ζηνπο ηέζζεξηο νηθηζκνχο θαη ζην βηνινγηθφ ην λέν 

πνπ πξνηείλακε, πξνρσξήζακε θάλακε πξνθαηαξθηηθή κειέηε γηα βηνινγηθφ 

θαη γηα απνρέηεπζε φπσο επίζεο έγηλε πξνζχκθσλν αγνξάο δχν νηθνπέδσλ 
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γηα ηνπο βηνινγηθνχο ρσξίο λα έρνπκε πάξεη μαλά ηίπνηε. Γειαδή θάλακε 

θνπβέληεο ιεο θαη ην είρακε πάξεη. πσο θαη ην ηειηθφ πνπ έρνπκε θάλεη εδψ 

θαη πεξίπνπ 2 κήλεο, είλαη φηη θαηαζέζακε θαη πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή 

κειέηε ελψ δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη απφ ην λφκν,  θαηαζέζακε ΠΔΠΔΑ γηα 

ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ζηηο Ράρεο πνπ είρακε θάλεη αίηεκα λα πάξνπκε. 

  Οη θάζεηο ηψξα ησλ δχν ππνέξγσλ πνπ είλαη ζην ζχκθσλν γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ ηεο παξαιηαθήο δψλεο, ην ππνέξγν 4 πνπ κηιάεη 

γηα ηνπο 4 νηθηζκνχο ζηελ απνρέηεπζε Ράρεο, Καξαβφκπινο, Αρηλφο θαη 

παξαιία Ραρψλ θαη ην βηνινγηθφ, ην έρνπκε πεξάζεη απφ ην Σερληθφ 

πκβνχιην Πεξηθέξεηαο πάιη λα ην βγάινπκε, ζηείιακε ζήκεξα ηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο πνπ νινθιεξψζακε θαη πεξηκέλνπκε ηελ έγθξηζε απφ ηε 

κνλάδα Γ γηα λα ην βγάινπκε θαη απηφ πξνθήξπμε ζηνλ αέξα.  

  Δλψ ην ππνέξγν 1 πνπ αλαθέξεηαη γηα κηα επηθαηξνπνίεζε ηεο 

κειέηεο πνπ ππήξρε ηεο νξηζηηθήο γηα ην βηνινγηθφ ηεο Γιχθαο πεξηκέλνπκε 

λα γίλεη ε επφκελε Δπηηξνπή γηα ην πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην γηα λα 

πξνρσξήζνπκε θαη απηφ ζε πξνθήξπμε. Απηά είλαη ζηελ πνξεία.  

Α. ΓΚΛΔΣΟ: πλεπψο γηα ην δήκν καο φια απηά ζεκαίλνπλ αλάπηπμε κε 

επελδχζεηο ζαιαζζίσλ θαη ρεξζαίσλ ππνδνκψλ ζηνλ άμνλα ελίζρπζεο 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ,  ν νπνίνο απνηειεί πιένλ ηε βαξηά 

βηνκεραλία ηεο ρψξαο.  

  αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. Κπξίεο θαη θχξηνη ηνπ 

Τπνπξγείνπ ζαλ δήκαξρνο θαη ζαλ απιφο πνιίηεο επραξηζηνχκε πνιχ πνπ 

ππάξρεηε θαη βνεζάηε ηνλ ηφπν.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ:  Δπραξηζηνχκε θαη εκείο πνιχ ηνλ θ. δήκαξρν θαη ηελ νκάδα 

ηνπ θαη πξέπεη λα πνχκε φηη έρνπκε κηα πάξα πνιχ θαιή αλάκλεζε απφ ηε 

ζπλεξγαζία πνπ είρακε κέρξη ηψξα θαη εγψ θαη ηα ζηειέρε ηα νπνία 

ελεπιάθεζαλ ζηηο δηαδηθαζίεο φιεο απηέο ησλ έξγσλ θαη είκαζηε ζίγνπξνη φηη 

ζα ζπλερηζηεί απηή ε ιακπξή ζπλεξγαζία.  

  Πάκε ζηνλ επφκελν νκηιεηή, πνπ είλαη ν θ. Κσλζηαληίλνο 

Παπαιφο, Γήκαξρνο Καξδίηζαο. 

Κ. ΠΑΠΑΛΟ: Κχξηε Γεληθέ θπξίεο θαη θχξηνη, εγψ δελ ζα επηκείλσ ηφζν πνιχ 

ζηα έξγα, βεβαίσο ζα θάλνπκε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε, φζν ζην ηη 
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ππνθεηκεληθά θαηά ηε γλψκε καο βνήζεζε ζην λα πξνρσξήζνπλ απηά ηα 

έξγα.  

  Σν πξψην έξγν ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε είλαη ην έξγν 

θαηαζθεπή δηθηχνπ αθαζάξησλ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αξηεζηαλνχ Γήκνπ 

Καξδίηζαο, ην νπνίν εληάρζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 πξνο 

ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν πλνρήο ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε ΄7 - ΄13».  

  Ο δηαγσληζκφο ηνπ έξγνπ έγηλε ζηηο 30/6/11 θαη βγήθε ν 

αλάδνρνο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ήηαλ θνληά ζηα 5.000.000 ελψ ε 

ζχκβαζε πνπ ππνγξάςακε κεηά ηελ έθπησζε 2.235.246 επξψ θαη 

ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε ζηηο 9/9/11 κε ρξφλν πεξαίσζεο ηε 10/3/2013 18 

κήλεο.  

  Μέρξη ζηηο 22/2/12 θαηαζθεπάζηεθε θαη πηζηνπνηήζεθε ην 48% 

ηνπ έξγνπ,  πνζνζηφ πινπνίεζεο ηδηαίηεξα πςειφ, θαηαζθεπάζηεθε πεξίπνπ 

ην ½ ηνπ έξγνπ ζην 1/3 ηνπ ρξφλνπ, αλ ιεθζεί ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη νη 

εξγαζίεο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη κέζα θαη θπξίσο ζηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο. 

  Ση αθνξά. Αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αξηεζηαλνχ πνπ αλήθεη ζην νηθηζηηθφ ζχλνιν 

Καξδηηζνκάγνπιαο Αξδεζαλνχ. Δίλαη κηα πεξηνρή κε πνιχ ρακειφ πςφκεηξν 

θαη κε πνιιά πξνβιήκαηα.  

  Σν ηκήκα πνπ αθνξά ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ηεο 

Καξδηηζνκάγνπιαο θαηαζθεπάζηεθε κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ 

Πιαηζίνπ ηήξημεο. Σν ζεκεξηλφ έξγν πεξηιακβάλεη δχν αληιηνζηάζηα, δχν 

θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο θαη έλα ζπιιεθηήξην θεληξηθφ αγσγφ θπζηθήο ξνήο.  

  Σν δίθηπν κέζα ζην Αξδεζηαλφ ζπλνιηθνχ κήθνπο 13 πεξίπνπ 

ρηιηφκεηξα. Παξνπζηάδνπκε θάπνηεο θσηνγξαθίεο απφ ηηο νηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο ησλ αληιηνζηαζίσλ. Βιέπεηε ην ρηφλη, γη΄ απηφ ιέκε κέζα ζηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο. ηελ Καξδίηζα θέηνο ήηαλ ηδηαίηεξα πςειφ θαη κέζα ζηελ 

πφιε. Δξγαζίεο γηα ηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ. Δξγαζίεο δηθηχνπ θαη κέζα ζηνλ 

ηζηφ ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο.  

  Κξίζηκνη παξάγνληεο. Γηα ηελ νκαιή πνξεία ηνπ εμειηζζφκελνπ 

έξγνπ έρνληεο απνθαζηζηηθή ζεκαζία θαηά ηελ άπνςή καο ηφζν γηα ηελ 
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ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ έληαμήο ηνπ φζν θαη γηα ηελ νξζή πινπνίεζή ηνπ, 

ζεσξνχκε φηη ππήξμαλ νη παξαθάησ:  

  Ζ πξφβιεςε θαη ε ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ θαη ε έγθπξε 

πξνεηνηκαζία ηνπ έξγνπ κε ηελ εθπφλεζε ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο. Γηα ην ελ 

ιφγσ έξγν ε πξνκειέηε ζπληάρζεθε ην 2006 θαη ε νξηζηηθή κειέηε ην 2009 κε 

ίδηνπο πφξνπο.  

  Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ηα έξγα απηά δελ είλαη έξγα πνπ 

γίλνληαη γξήγνξα θαη εχθνια. Δίλαη έξγα ηα νπνία ρξεηάδνληαη κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα σξίκαλζεο ησλ κειεηψλ, έγθξηζεο, ρξεκαηνδφηεζεο, πινπνίεζεο. 

Καηά ζπλέπεηα έρνπλ κηα δηαρξνληθφηεηα θαη άξα ζα πξέπεη κε απφιπηα 

νκαιφ ηξφπν εηο φηη αθνξά εκάο ηνπο αηξεηνχο ν έλαο λα δηαδερφκαζηε ηνλ 

άιινλ εθθξάδνληαο ηε ζπλέρεηα ζηνπο ηφπνπ ηνπ δήκνπ θαη γηα λα γίλεη απηφ 

ζα πξέπεη ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή λα γίλεηαη ε θαηάιιειε δηαβνχιεπζε θαη 

πξνεηνηκαζία ψζηε λα απνηεινχλ θνηλνχο ζηφρνπο θαη βεβαίσο ζα πξέπεη λα 

έρεη ζπλείδεζε θαη ηα ζηειέρε λα έρνπλ ηε ζπλείδεζε πνπ πξέπεη θαη ηα 

ζηειέρε ηεο θάζε επηρείξεζεο, δηφηη ηε ζπλέρεηα θπξίσο απηά ηα ζηειέρε ηελ 

εθθξάδνπλ  θαη ζα επηκείλνπκε παξαθάησ θαη ζε απηφ. 

  Ζ άξηζηε ζπλεξγαζία εηδηθά κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ ΤΠΔΚΑ αιιά 

θαη κε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο ελ γέλεη εθπεθξαζκέλε ηφζν σο δπλαηφηεηα 

άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλελλφεζεο πάλσ ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα φζν θαη 

σο ζπλαθφινπζε ηθαλφηεηα ζηάζκηζεο ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ησλ πξνβιεκάησλ, 

ηα νπνία θαιείηαη λα επηιχζεη ε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδνηνχκελε δξάζε.  

  Ζ θαιή γλψζε ηνπ γεληθνχ, ζεζκηθνχ θαη ηερληθνχ ππφβαζξνπ, 

πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ην αίηεκα έληαμεο θαη ράξε ζηελ νπνία 

απνθεχρζεθε ελδερφκελε ρξνλνηξηβή ιφγσ δηελέμεσλ πξνεξρνκέλσλ θπξίσο 

απφ ηελ αλεζπρία νξηζκέλσλ δεκνηψλ σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα 

θαηαζθεπήο αληιηνζηαζίσλ  πιεζίνλ ηεο νηθίαο ηνπο αιιά θαη ηνλ ελ γέλεη 

αξλεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ πνπ ζπλνδεχεη ζπρλφηαηα ηελ θαηαζθεπή πνιιψλ 

εηδηθψλ έξγσλ αληηξχπαλζεο. Πάληα εδψ σο γλσζηφλ, ππάξρεη κηα 

πξνθαηάιεςε. 

  Σέηαξηνλ. Ζ εηδηθή εκπεηξία σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Καξδίηζαο. 

Απφ ην 1989 πνπ ιεηηνπξγεί ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο γίλεηαη ζπζηεκαηηθή 
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θαηαγξαθή επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Μεηζφβην Πνιπηερλείν θαη ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 

  Σα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ απηψλ ζπληέιεζαλ ζηελ 

ηεθκεξίσζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη ε 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ησλ επηθαλεηαθψλ απνδεθηψλ απφ ηελ αλεμέιεγθηε 

ζήκεξα δηάζεζε ησλ ηδηαίηεξα ξππνγφλσλ θαη κνιπζκαηηθψλ ιπκάησλ ζε 

βφζξνπο, νη νπνίνη δελ ηεξνχλ νχηε ηηο ζηνηρεηψδεηο, ηηο πξνβιεπφκελεο 

πξνδηαγξαθέο. 

  Γηαηί. Γηαηί φπσο ζαο είπα θαη ζηελ αξρή κε ηε ζχληνκε 

παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ, εκείο νδεγνχκε ηα ιχκαηα απφ απηνχο ηνπο δχν 

νηθηζκνχο ζηνλ ήδε ππάξρνλ βηνινγηθφ ηεο Καξδίηζαο, ν νπνίνο θπζηθά απφ 

ηα ζηνηρεία θαίλεηαη φηη κπνξεί απηά λα ηα ππνδερηεί άλεηα.  

  Πέκπηνλ. Ζ απνδεδεηγκέλε νπζηαζηηθή δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΚ παξάγνληαο πάξα πνιχ ζεκαληηθφο, 

φπσο απηή ζπλάγεηαη ηφζν απφ ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, 

φζν θαη απφ ην γεγνλφο φηη απφ ην 1982 εθηειέζηεθαλ άξηηα θαη εκπξφζεζκα, 

φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. Δίλαη κηα ππεξεζία πνπ κπνξνχκε λα ηελ 

έρνπκε εκπηζηνζχλε. 

  Καζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηφ παίδεη ε εθαξκνδφκελε πξαθηηθή 

αλειιηπνχο θαζεκεξηλήο επηηφπηαο επίβιεςεο θάζε έξγνπ πνπ πινπνηείηαη θαη 

ε πγηήο λννηξνπία ησλ ππεπζχλσλ ζηειερψλ ηεο ΓΔΤΑΚ ηα νπνία 

ζπλεξγάδνληαη, ζπκκεηέρνπλ θαη κεξηκλνχλ γηα ηε ζχληαμε νινθιεξσκέλσλ 

κειεηψλ θαη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εθπνλνχκελσλ έξγσλ κε δήιν σο ζαλ λα 

επξφθεηην γηα δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ζέκα.  

  Έηζη ινηπφλ ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε κπνξεί λα ζπγθαηαιερζεί 

επζέσο θαη ζηηο νπζηψδεηο πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επξχηεξνπ 

πξνβιήκαηνο δηαρείξηζεο πδάησλ ηεο πεξηνρήο καο πνπ δελ είλαη άιιν παξά 

ν βέιηηζηνο ηζνζθειηζκφο ηνπ ειιεηκκαηηθνχ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο φπσο 

απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε ησλ πνιιαπιψλ θαη ζπρλά εζθαικέλσλ 

ρξήζεσλ ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο γηα άξδεπζε, χδξεπζε, παξαγσγή 

ελέξγεηαο θαη αλαςπρή κε παξάιιειε απαίηεζε ηε δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηνπο.  



ΖΜΔΡΗΓΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ» - 20/3/2012 

 74 

  Γλσξίδεηε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε Θεζζαιία ππάξρεη 

πξφβιεκα δηφηη πξνρσξά ζηαδηαθά ζε εξεκνπνίεζε. Μπνξνχκε φκσο λα 

δηαρεηξηζηνχκε ην λεξφ κε ηξφπνπο ηέηνηνπο πνπ λα βνεζήζνπκε ζηελ 

αληίζηξνθε εμέιημε απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Καη φηαλ ιέκε γηα εζθαικέλεο 

ρξήζεηο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ γηα άξδεπζε δελ ππνβαζκίδνπκε ηελ άξδεπζε, 

είκαζηε κηα αγξνηηθή πεξηνρή. Αλ δελ αξδεχζνπλ νη αγξφηεο δελ κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ. κσο φηαλ αξδεχνπκε κε έξγα ηα νπνία έρνπλ ην ιηγφηεξν δσή 50 

ρξφλσλ, είλαη ινγηθφ νη δηαξξνέο πνπ ππάξρνπλ λα είλαη ηεξάζηηεο.  

  Καη επίζεο άιιεο εθείλεο νη επνρέο άιιεο νη ζεκεξηλέο. Θα 

έπξεπε εδψ λα επλνήζνπκε ηε ρξήζε άιισλ κέζσλ άξδεπζεο κέζα απφ 

θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ηελ 

άξδεπζε κε θαηάθιηζε, ε νπνία θαη ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα επηβαξχλεη κε 

πεξηζζφηεξα ληηξηθά θαη ηα θηήκαηα απνπιέλεη απφ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά αιιά 

θαη κεγάιε ζπαηάιε λεξνχ δεκηνπξγεί.  

  ηα ίδηα πιαίζηα ζπγθαηαιέγνληαη θαη άιια δχν έξγα, ηα νπνία 

καο έρνπλ εγθξηζεί. Ζ λενεληαρζείζα πξάμε Μάξηηνο ηνπ 2012 πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ δηαξξνψλ δηαρείξηζεο θαη ηειεειέγρνπ 

ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο κε πξνυπνινγηζκφ 1.700.000 

πεξίπνπ επξψ κε θνξέα πινπνίεζεο ηε ΓΔΤΑΚ. 

  Σέινο ην κεγάιν έξγν ζην νπνίν αλαθέξζεθε θαη ν θ. Γεληθφο, ε 

έληαμε ηεο πξάμεο ηεο χδξεπζεο ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ λνκνχ 

Καξδίηζαο απφ ηε ιίκλε κνθφβνπ, έλα ηεξάζηην έξγν κε πξνυπνινγηζκφ 

42.000.000. Κχξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ν χλδεζκνο Όδξεπζεο κνθφβνπ θαη 

θνξέαο πινπνίεζεο ε πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο.  

  Δπίζεο έλα έξγν ηνπ νπνίνπ ε κειέηε μεθίλεζε απφ ην ‟99, 

πνιιά ρξφληα θαη κάιηζηα ηφηε ήηαλ πην δχζθνια ηα πξάγκαηα γηαηί ήηαλ πην 

πνιινί νη θαπνδηζηξηαθνί δήκνη, πην πνιινί νη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνλην, 

φκσο ε ζπλεξγαζία θαη ν δηάινγνο έθεξε ζπλέξγεηεο θαη θαηαιήμακε ζε απηφ 

ην απνηέιεζκα, πξνθαλψο κε ηε βνήζεηα θαη ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα, ν νπνίνο είδε απφ ηελ αξρή κε ζεηηθή δηάζεζε ηελ επίιπζε ηνπ 

ηεξαζηίνπ πξνβιήκαηνο πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή. 

  Σν έξγν ζην ζχλνιφ ηνπ ζα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο χδξεπζεο 

39 νηθηζκψλ ησλ θαιιηθξαηηθψλ δήκσλ Καξδίηζαο νθάδσλ θαη Παιακά. Ο 
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ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ γηα ηελ 20εηία πξψηε θάζε 

είλαη 45.000 θάηνηθνη ελψ γηα ηε 40εηία β‟  θάζε 55.000 θάηνηθνη.  

  Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν ηεξάζηηαο ζεκαζίαο, έλα έξγν πνπ ζα 

απαιιάμεη ηνπο θαηνίθνπο απηψλ ησλ νηθηζκψλ απφ ην κφληκν εθηάιηε ηεο 

θαηαλάισζεο λεξνχ ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

γεσηξήζεηο θαη είλαη πινχζην ζε ληηξηθά. Απηφ ην έξγν ζα δψζεη ηέινο ζηελ 

αλεπαξθή πνζφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζε πνιινχο νηθηζκνχο ζε νξηζκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπ έηνπο ζε λεξφ χδξεπζεο.  

  Σν έξγν έρεη ηξία ππνέξγα. Σερληθφο ζχκβνπινο θαη δίθηπν 

χδξεπζεο, έρνπκε ήδε ζπληάμεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη βξίζθνληαη πξνο 

έγθξηζε απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ. Σν ηξίην ππνέξγν πνπ είλαη ηα δηπιηζηήξηα, ζα 

γίλεη κε ηε δηαδηθαζία κειέηε θαηαζθεπή κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ.  

  Σειεηψλνληαο ζα πξέπεη θαη εγψ λα επηζεκάλσ απηά πνπ θαη νη 

πξνεγνχκελνη νκηιεηέο ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο επηζήκαλαλ φηη γηα ηελ 

απξφζθνπηε πινπνίεζε ησλ έξγσλ ε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαζηζηά 

αλαγθαία πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα θίλεζεο ηφζν ησλ θνξέσλ 

πινπνίεζεο γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο φζν θαη ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ. Θεσξνχκε φηη ην πξφβιεκα απηφ αλ δελ 

αληηκεησπηζηεί άκεζα ζα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ ζε 

πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο.  

  Δπραξηζηψ πνιχ, λνκίδσ φηη δελ ζαο θνχξαζα. 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. δήκαξρν, δελ καο θνπξάζαηε 

θαζφινπ, ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνληα απηά πνπ καο είπαηε γηα ηα έξγα ζαο θαη 

ηελ πξφνδφ ηνπο. Πεξλάκε ηψξα ζηνλ επφκελν νκηιεηή,  πνπ είλαη ν 

Γήκαξρνο Ακαιηάδαο θ. Γηάλλεο Λπκπέξεο. 

Γ. ΛΤΜΠΔΡΖ: Καιεκέξα ζε φιεο θαη φινπο θαη απφ εκέλα. Γήκνο Ήιηδαο 

είλαη θ. Υαηδεπαξαδείζε ηψξα απφ ηελ αξραία Ήιηδα. Ζ αξραία Ήιηδα ήηαλ 

πφιε θξάηνο δηνξγαλψηξηα ησλ αξραίσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Δίλαη ζην 

Ννκφ Ζιείαο, έρεη έδξα ηελ πφιε ηεο Ακαιηάδαο καδί κε ηελ αξραία Οιπκπία 

βέβαηα.  

  Έλα έξγν εξρφκαζηε λα παξνπζηάζνπκε εκείο ζήκεξα, ην νπνίν 

είλαη αξθεηά πξνρσξεκέλν φζνλ αθνξά ην πξψην ππνέξγν ηνπ, δειαδή ην 
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εξγνζηάζην δηχιηζεο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Δθθξεκεί βέβαηα ην δεχηεξν 

ππνέξγν πνπ ηψξα ππνγξάθνπκε ηε ζχκβαζε, ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ, ν 

νπνίνο ζα κεηαθέξεη ην λεξφ απηφ ζε έλα ήδε ππάξρνληα αγσγφ, ν νπνίνο 

είρε θαηαζθεπαζηεί απφ έλα έξγν ηνπ Β‟ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο γηα ηνλ 

ίδην ζθνπφ χδξεπζεο δειαδή ηεο ίδηαο πεξηνρήο,  πνπ φκσο αζηφρεζε απφ 

ηηο πεγέο Καθνηαξίνπ.  

  Δίλαη έλαο αγσγφο κήθνπο 10 ρηιηνκέηξσλ καδί κε δχν 

δεμακελέο ρηιίσλ θαη ηξηψλ ρηιηάδσλ θπβηθψλ πνπ ειπίδνπκε εληφο ηνπ ‟12 

αξρέο ηνπ ‟13 λα παξαδνζεί γηα λα κπνξέζνπκε λα παξαιάβνπκε θαη ην φιν 

έξγν θαη λα απνδψζνπκε λεξφ πηα ζηα ζπίηηα ησλ 80 θαη 85.000 θαηνίθσλ.  

  Απηή είλαη ε ιίκλε ηνπ πνηακνχ Πελεηνχ, ε ηερλεηή ιίκλε ηνπ 

πνηακνχ Πελεηνχ. Πξηλ απφ 50 ρξφληα θαηαζθεπάζηεθε εθεί έλα κεγάιν έξγν, 

ην νπνίν έδσζε δσή ζηνλ ηφπν. ην βφξεην ηκήκα ηνπ Ννκνχ Ζιείαο πνπ 

είλαη θαη΄ εμνρήλ αγξνηηθφο πιεζπζκφο αλαβαζκίδνληαο ηηο θαιιηέξγεηεο θαη 

δίλνληαο πξννπηηθή ζηνπο αλζξψπνπο πνπ κέρξη ηφηε έθεπγαλ θαη 

κεηαλάζηεπαλ ζε άιιεο πεξηνρέο.  

  Δθεί πνπ είλαη ζεκεησκέλν κε θφθθηλν, είλαη ην εξγνζηάζην πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη ζήκεξα. Σν ρσκάηηλν θξάγκα είλαη απηή ε επζεία πνπ 

βιέπεηε θαη απηφ είλαη ην εξγνζηάζην, ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ζήκεξα απφ 

ηελ ηερλεηή ιίκλε.  

  αο έιεγα πξηλ φηη πξηλ απφ 5 – 6 ρξφληα παξαδφζεθε έλα έξγν 

απφ ην Β‟  Κνηλνηηθφ Πιαίζην. Ζ χδξεπζε απηήο ηεο πεξηνρήο ηνπ θάκπνπ ηεο 

Ζιείαο απφ ηηο πεγέο Καθνηαξίνπ. Πιελ φκσο νη πεγέο απηέο απφ ηφηε πνπ 

ζρεδηαδφηαλ ην έξγν ζηέξεςαλ ην θαινθαίξη, γηαηί ην θαινθαίξη δελ ππάξρεη 

λεξφ γηα λα πηεη ν θφζκνο, πέξαλ ηνπ φηη θαη ην ρεηκψλα έρεη αξθεηά 

πξνβιήκαηα απηφ ην λεξφ γηαηί ε ιεθάλε απνξξνήο ζε απηέο ηηο πεγέο κε ηελ 

ειεχζεξε θηελνηξνθία θαη φια ηα ππφινηπα δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα.  

  Ήξζακε ην ‟99 πνπ αλέιαβα εγψ δήκαξρνο κε πνιιά ρξφληα 

απφ ηφηε κέρξη ηψξα θαη ίζσο φπσο είπε πξηλ ν ζπλάδειθνο αλ δελ επέκελα 

λα είκαη ηφζα ρξφληα, κπνξεί απηφ ην έξγν λα κελ είρε έξζεη ζε θάζε 

παξάδνζεο ηψξα γηαηί άιινο πηάλεη, άιινο αθήλεη, έηζη φπσο ηα έρνπκε ζε 

απηή ηε ρψξα ηα πξάγκαηα βιέπνπκε φινη φηη άζηνρεο ελέξγεηεο θάλνπκε,  

πξάγκαηα πνπ μεθηλάεη θάπνηνο δελ ηα ζπλερίδεη άιινο θιπ. θιπ. 
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  Έρνπκε θαη ηε Γηνίθεζε, ε νπνία δελ έθαλε ην θαζήθνλ ηεο ζε 

αληίζεζε κε φιε ηελ Τπεξεζία ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζήκεξα θαη κε ηνλ αγαπεηφ καο 

ηνλ Αλδξέα Αλδξεαδάθε θαη κε ηνλ αγαπεηφ καο ηνλ Αζηέξην Υαηδεζσθξάηε 

θαη φιν ην επηηειείν ηνπο, βιέπνπκε φηη θάλεη πάξα πνιχ θαιή δνπιεηά θαη ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ πξνρσξάεη.  

  Απηφ αο είλαη έλα ζηνηρείν παξαδεηγκαηηζκνχ ζηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ καο ζήκεξα γηα λα κπνξέζνπκε λα 

απνθηήζνπκε θαη λα απνιαχζνπκε απνηειέζκαηα.  

  Απηή ε αζηνρία ηνπ πξνεγνχκελνπ έξγνπ καο έθαλε λα θάλνπκε 

κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη θφζηνπο νθέινπο γηα ην πψο ζα θαηαθέξλακε 

επηηέινπο λα νινθιεξψζνπκε ην έξγν χδξεπζεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ. 

εκεησηένλ φηη κε 350.000.000 θπβηθά θαηά κέζν φξν 400.000.000 πνπ έρεη 

απηή ε ιίκλε, ην νπνίν ελ πνιινίο ζπαηαιάηαη άζθνπα απφ ηνπο αγξφηεο κε 

άζηνρεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο άξδεπζεο, ηα θαλφληα, κε αλνηρηά θαλάιηα θιπ. 

νη άλζξσπνη απηνί δελ είραλ λεξφ λα πηνπλ θαη ην λεξφ απηφ είλαη ζρεδφλ 

πφζηκν.  

  Απφ κεηξήζεηο πνπ θάλακε θαη έθαλε θαη ε πξνεγνχκελε 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε αιιά θαη ην ΤΠΔΥΧΓΔ ηφηε ιέγακε φηη είλαη πάξα 

πνιχ θαιήο πνηφηεηαο λεξφ. Παξφια απηά νη άλζξσπνη θαη ηα θησρά 

ζηξψκαηα έπηλαλ ληηξηθά απφ ηνλ θάκπν θαη απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά ησλ 

γεσηξήζεσλ πνπ έπαηξλαλ ή καγγάλην θαη ζίδεξν πνπ ε γεσκνξθνινγία έρεη 

ζηα βαζχηεξα λεξά γηαηί δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ νχηε θίιηξα νχηε κηθξά 

δηπιηζηήξηα νχηε ηίπνηε.  

  ε απηή ηελ θαηάζηαζε θαηαιήμακε φηη αληί λα θάλνπκε 

ιηκλνδεμακελέο ζε απηέο ηηο πεγέο πνπ είρακε σο έξγν, γηα ην νπνίν ην είρακε 

παξαιάβεη πνιχ ρξεζηκφηεξν θαη σθειηκφηεξν θαη θαιχηεξν ζα ήηαλ λα 

θάλνπκε απηφ ην δηπιηζηήξην. 

  Πξνρσξήζακε ηφηε ην 2002 θαη ςάρλακε λα βξνχκε θαηαξρήλ 

ρξήκαηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπκε ηε κειέηε απηνχ ηνπ έξγνπ. Καηά επηπρή 

ζπγθπξία έηπρε λα είκαη Πξφεδξνο ζηε Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

ηνπ λνκνχ Ζιείαο εθείλε ηελ πεξίνδν, ηε δεχηεξε 4εηία κνπ, κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ 7, ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πνπ είρακε νη δήκνη ηφηε θαη έλα κέξνο ηνπ 7, ην δηαδεκνηηθφ 7 
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πνπ ζπκφκαζηε εκείο νη παιηνί δήκαξρνη,  ήηαλ πεξίπνπ 1.000.000 επξψ, 

θαηάθεξαλ κε πνιιέο πξνζπάζεηεο, είλαη αιήζεηα λα πείζσ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ ηνπ λνκνχ λα ην δψζνπκε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απηήο ηεο 

κειέηεο θαη φρη λα ην δηαζπαζίζνπκε ζε έξγα θαη εξγάθηα ν θαζέλαο γηα λα 

θάλνπκε ειηθνζηξψζεηο, ηζηκεληνζηξψζεηο θιπ. πνπ θάλακε θαηά θφξνλ 

εθείλε ηελ πεξίνδν. 

  Απηφ απνδείρζεθε πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί απνθηήζακε κηα 

κειέηε, ε νπνία ήηαλ ην εξγαιείν πνπ ζα πξνρσξνχζακε κεηά γηα λα 

δεκνπξαηήζνπκε θαη λα θαηαζθεπάζνπκε απηφ ην έξγν.  

  Πάιη φκσο ηα ρξήκαηα πνπ έβγαηλαλ σο νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

ήηαλ πάξα πνιιά, ήηαλ 22.000.000 πξνυπνινγηζκφο. Σν εηδηθφ πιαίζην 

ζηξαηεγηθήο αλαθνξάο ην γλσζηφ καο ΔΠΑ φπσο μέξεηε άξρηζε ην „7 αιιά 

πνηέ δελ μεθίλεζε νπζηαζηηθά, δειαδή λα δίλεη πξνυπνινγηζκνχο θαη λα 

ρξεκαηνδνηεί επεηδή ε πελία ζηελ πεξηνρή καο  ππάξρεη θαη ηέρλαο 

θαηεξγάδεηαη δεζκεχζακε πάιη απφ ην «ΘΖΔΑ», φιν ην δηαδεκνηηθφ 

«ΘΖΔΑ» πνπ καο αλαινγνχζε 4.500.000 επξψ πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεκαηνδνηήζνπκε θάπνηα θάζε ηνπ έξγνπ. Καη πάιη δελ έθηαλε.  

  Ζ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ δειαδή ην εξγνζηάζην έβγαδε 

πξνυπνινγηζκφ 12.000.000 επξψ πεξίπνπ. Με πνιιέο πηέζεηο θαη εδψ 

πξέπεη λα επραξηζηήζνπκε ηνπο ηφηε πεξηθεξεηάξρεο ηεο Γπηηθήο Διιιάδαο 

ηνλ Νίθν Μπειηβάλε πνπ δέρηεθε ην δηαδεκνηηθφ 7 λα πάεη γηα ηε κειέηε αιιά 

θαη ηνλ πχξν ππξίδσλα αξγφηεξα πνπ δέρηεθε λα δεζκεπηνχλ νη πφξνη ηνπ 

«ΘΖΔΑ» γηα λα γίλεη έλα ζεκαληηθφ έξγν θαη φρη πνιιά ήζζνλνο ζεκαζίαο 

κηθξφηεξα έξγα. Πηέζακε θαη ηνλ ηφηε Τθππνπξγφ λα καο βάιεη απφ ηηο 

νξηδφληηεο δξάζεηο ηνπ «ΘΖΔΑ» άιια 7.000.000 θαη ζε ζχλνιν πηα 

12.000.000 πξνρσξήζακε γηα λα μεθηλήζνπκε απηφ ην έξγν.  

  Γπζηπρψο φκσο ε θξίζε εξρφηαλ, ην „9 ζπκβαζηνπνηήζεθε ην 

έξγν απηφ. αο ιέσ φζν κπνξψ πην ζχληνκα ηη αληηκεησπίδεη θάπνηνο γηα λα 

θάλεη έλα κεγάιν έξγν. εκεησηένλ φηη εδψ δελ είλαη θαη ηφζν ζχλεζεο νη 

δήκνη θαη κάιηζηα κηθξνκεζαίνη δήκνη φπσο εκείο λα αλαιακβάλνπλ ηέηνηα 

έξγα. Δπεηδή φκσο δελ ππήξρε ε δηάζεζε θαη ε πξφζεζε απφ ηηο 

Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηφηε αιιά νχηε θαη παξαπάλσ λα γίλεη ηέηνην 

έξγν, πήξακε ηελ πξσηνβνπιία κέζσ ηνπ πλδέζκνπ θαη κε δηαδεκνηηθή 

ζπλεξγαζία, πνπ ηα φπνηα πξνβιήκαηα κεηαμχ καο 9 δήκαξρνη ηα ιχζακε θαη 
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ν Γήκνο ν δηθφο καο ηεο Ακαιηάδαο έρνληαο ηερληθή ππεξεζία θαη κε 

πξνζπάζεηα εκπινπηίδνληαο απηή ηελ ηερληθή ππεξεζία ηελ παξαιάβακε δχν 

– ηξία άηνκα θαη ηε θηάζακε 14 πήξακε ηελ επζχλε γηα λα πξνρσξήζνπκε 

απηφ ην έξγν. 

  Ο «ΘΖΔΑ» κε ην πνπ άξρηζε λα θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν είρε 

πνιιά πξνβιήκαηα ζηε ξνή ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη σο κάλλα εμ νπξαλνχ 

καο ήξζε ην ΔΠΠΔΡΑΑ κε ηνλ Αλδξέα Αλδξεαδάθε, ηνλ Αζηέξην 

Υαηδεπαξαδείζε θαη φια ηα ππφινηπα παηδηά. Σν εληάμακε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2010 θαη ζα ην είρακε παξαιάβεη ην έξγν ζήκεξα, έρεη πάξεη κηα παξάηαζε 

κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ‟12 αλ δελ αληηκεησπίδακε πξφβιεκα ζηελ 

πδξνιεςία ηνπ.  

  Ζ πδξνιεςία γίλεηαη απφ έλαλ αγσγφ πνπ ππάξρεη ζήκεξα γηα 

λα εμππεξεηεί ηελ άξδεπζε, ηνλ αγσγφ άξδεπζεο. Απηφο ν αγσγφο θιείλεη 

εζσηεξηθά, ζην εζσηεξηθφ ηεο ιίκλεο κε έλα ζπξφθξαγκα ην εζσηεξηθφ θαη 

έρεη θαη έλα εμσηεξηθφ. Γπζηπρψο απφ κε θαιή ζπληήξεζε ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ηνπ θξάγκαηνο άξδεπζεο ην εζσηεξηθφ ζπξφθξαγκα 

δελ ιεηηνπξγεί γηα λα ην θιείζνπκε θαη λα απνζπκπηέζνπκε ηνλ αγσγφ 

πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε ηελ πδξνιεςία, είκαζηε ζηε  θάζε ζπλεξγαζίαο κε 

ηελ πεξηθέξεηα λα θιείζνπκε ην εζσηεξηθφ ζπξφθξαγκα, λα ην 

επηζθεπάζνπκε, λα ην αιιάμνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε ην λεξφ, λα 

θάλνπλ ηα δνθηκαζηηθά νη θαηαζθεπαζηέο θαη επηηέινπο έλα φλεηξν πνιιψλ 

δεθαεηηψλ γηα ηελ πεξηνρή, ζαο είπα φηη 85.000 άλζξσπνη ζα πάξνπλ λεξφ 

ζήκεξα ζηηο βξχζεο ηνπο.  

  Έρνπκε ππνινγίζεη ζηα 20 ρξφληα απηνί νη άλζξσπνη θαη ζηα 40 

λα θηάζνπλ ηηο 140.000. Γηαηί. Γηαηί φπσο είδαηε ζηελ αξρή ησλ δηαθαλεηψλ ε 

πεξηνρή απηή αλαθέξεηαη ζε κηα πςεινχ ζα έιεγα θπζηθνχ θάινπο γσληά ηεο 

Διιάδαο. Δίλαη έλαο θφιπνο ζαιάζζηνο, Υεισλίηεο ιέγεηαη απφ ηε ρειψλα 

θαξέηα – θαξέηα, αθξηβψο απέλαληη απφ ηε Εάθπλζν. Δκείο είκαζηε γείηνλεο 

θαη ραηξεηηφκαζηε κε ηνπο απέλαληη Εαθπλζηλνχο.  

  Δίλαη κηα πεξηνρή πνπ έρνπλ μεθηλήζεη θαη έρνπλ γίλεη ήδε κέζα 

ζηελ ηειεπηαία 10εηία δχν κεγάια μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα ζηηο άθξεο ηνπ 

θφιπνπ, ηεο GRECOTEL θαη ηεο ALDEMAR  θαη εκείο κε πνιιέο 

πξνζπάζεηεο ζηνλ ελδηάκεζν θάλνπκε ηα αδχλαηα δπλαηά λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηνπξηζηηθνχο νηθηζκνχο κε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κε 
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νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ – δηακεξηζκάησλ θιπ. 

πνπ ζα ηνλψζνπλ θαη ζα ζπκπιεξψζνπλ ηελ θαηεμνρήλ αγξνθηελνηξνθηθή 

νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο.  

  Γελ λνκίδσ λα ρξεηάδεηαη λα πσ πεξηζζφηεξα γηα λα ζαο 

θνπξάζσ. Θα θιείζσ ιέγνληαο φηη απείιεζα φινπο ζε φζνπο αλαθεξφκνπλ 

κέρξη ηψξα, πεξηθεξεηάξρεο, Τπνπξγνχο, Τθππνπξγνχο κέρξη θαη ηνπο θίινπο 

καο εδψ φηη δελ ζα εγθαηέιεηπα ηε δεκαξρία, είκαη ηέηαξηε ηεηξαεηία αλ δελ 

θαηάθεξλα λα θάλσ απηφ ην έξγν. Φαίλεηαη θνβήζεθαλ, ζην ηέινο ιέεη ζα ηνλ 

έρνπκε θαζεζηψο απηφλ εδψ πέξα θακηά 30εηία θαη επηηέινπο έλα πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ έξγν γηα καο, δελ είλαη ην κφλν, έρνπκε θάλεη παξεκβάζεηο θαη ζηνλ 

Σακηεπηήξα ηνπ Πελεηνχ αιιά θαη έλα κεγάιν έξγν πνπ επίζεο εληάρζεθε θαη 

ηψξα βγαίλεη ζηνλ αέξα ζε ιίγεο κέξεο ηεο ιεγφκελεο παξάθηηαο πξνζηαζίαο, 

πεξίπνπ 21.000.000 επξψ θαη απηφ. 

  Δίλαη κηα πξσηνπνξηαθή δξάζε πνπ ηε μεθηλήζακε απφ ην 2000. 

Ο θ. Καζεγεηήο ην μέξεη σο ζχκβνπινο ζην Μεηζφβην Πνιπηερλείν ηφηε. Δίλαη 

ε πξνζπάζεηά καο λα πξνζηαηέςνπκε απφ ηα απφβιεηα θαη ηα ιχκαηα ησλ 

παξαζαιάζζησλ νηθηζκψλ αιιά θαη θπξίσο απφ ηα απφβιεηα κηαο κεγάιεο 

γεσξγηθήο έθηαζεο θαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ θιπ. πνπ κε ηέζζεξα κεγάια 

θαλάιηα ρείκαξξνπο βγαίλνπλ ζε απηφ ηνλ θφιπν, λα πξνζηαηέςνπκε ηνλ 

θφιπν θαη απφ πηζαλφηεηα επηξνθηζκνχ αιιά θαη απφ κνιχλζεηο είηε κε 

θνινβαθηεξίδηα είηε θαη κε θπηνθάξκαθα ησλ αθηψλ. Δίλαη έλα έξγν ην νπνίν 

λνκίδσ φηη ζα απνηειέζεη θαη πηιφην γηα πνιιέο άιιεο αθηέο θαη πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο, ην ιέσ παξεκπηπηφλησο.  

  Κιείλνληαο επραξηζηψ, λα πεη δχν ηερληθά ιφγηα αλ ρξεηαζηεί ν 

πχξνο Κφθθηλνο.  

ΟΜΗΛΖΣΖ: Θα καο πείηε θαη δχν ιφγηα γηα ην πψο ζα πεξάζεηε απφ ηνπο 

ΥΑΓΑ ζηε ζχγρξνλε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ; 

Γ. ΛΤΜΠΔΡΖ: Απφ ην ΥΑΓΑ ζηε ζχγρξνλε δηαρείξηζε, λα ην πσ θαη απηφ 

γηαηί ζην ΔΠΠΔΡΑΑ έρνπκε θαη ην ΥΑΓΑ ηνπ Γήκνπ Ακαιηάδαο κε ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή δηφηη ζε άιινπο δήκνπο, ε νπνία κειέηε εγθξίλεηαη ηψξα θαη 

ζα δεκνπξαηεζεί ην έξγν. πγρξφλσο ζα εγθαηαζηήζνπκε έλα δεκαηνπνηεηή 

ελδηακέζσο αιιά απηά φια κε ψξηκεο πηα ηηο κειέηεο θαηαζθεπήο κηαο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ λνκνχ Ζιείαο, ε νπνία 
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ζπλίζηαηαη ζε κεραληθή δηαινγή ησλ κηθηψλ απνξξηκκάησλ, πέξα απφ ηε 

δηαινγή πνπ έρνπκε μεθηλήζεη νη δχν κεγάιεο πφιεηο, Πχξγνο θαη Ακαιηάδα 

ζηελ Πεγή θαη ηελ επεθηείλνπκε θαη ζηηο άιιεο θσκνπφιεηο.  

  Θα έρεη ην εξγνζηάζην απηφ κεραληθή δηαινγή, ζα έρεη 

αλαεξφβηα ρψλεςε θαη κεηά αεξφβηα θνκπνζηνπνίεζε ησλ νξγαληθψλ θαη 

βεβαίσο ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε απηψλ απφ ην κεζάλην, ην νπνίν αμηνινγείηαη, 

ην νπνίν κπνξνχκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηηο γχξσ θαη πιεζηέζηεξεο 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ πάξα πνιιά ζεξκνθήπηα αγξνηηθψλ λσπψλ πξντφλησλ. 

  Δίκαζηε ζηε θάζε λα εγθξηζεί ηψξα ην πξψην ζθέινο 

θαηαζθεπήο ηνπ ΥΤΣΤ θαη φισλ ησλ ππφινηπσλ δνκψλ πνπ είλαη ηα θηήξηα 

ππνδνρήο ππνδνκήο, πιάζηηγγεο,  νδνπνηίεο θιπ. πεξίπνπ κε 7 – 8.000.000 

απφ ην ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδνο, ην μέξεηε απηφ.  

  Αιιά εθείλν πνπ πξέπεη λα ζαο πσ θαη λα ην επηζεκάλσ, θαη‟ 

ηδίαλ ην έρσ επηζεκάλεη, είλαη φηη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο αθφκα δελ 

έρεη βγάιεη ην κέηξν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ, ην νπνίν εξγνζηάζην 

σο πξφηαζε βξίζθεηαη ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη 

Ηδησηηθνχ Σνκέα. Ννκίδσ είλαη ψξηκν λα εγθξηζεί θαη λα βγεη ε Κνηλή 

Τπνπξγηθή Απφθαζε πξνθεηκέλνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ην βγάιεη ε πεξηθέξεηα, 

ε νπνία έρεη 60.000.000 θαη λνκίδσ θαη θνηκνχληαη αξθεηφ θαηξφ, λα κπνξέζεη 

λα ην ρξεκαηνδνηήζεη ζην κέξνο πνπ ζα αλαινγεί θαη φπνηνο ηδηψηεο επίζεο 

ζπλεηζθέξεη γηα λα κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε θαη έλα κεγάιν πξφβιεκα.  

  εκεησηένλ φηη απηφ ην εξγνζηάζην ζα παίξλεη θαη γεσξγηθά θαη 

θηελνηξνθηθά απφβιεηα, ηα νπνία είλαη άθζνλα θαη αξθεηά ξππνγφλα ζηνλ 

θάκπν ηεο Ζιείαο. Δμάιινπ απφ ην κχζν ηνπ Ζξαθιή πνπ μέραζα λα ηνλ 

αλαθέξσ κε ηνλ Πελεηφ πνηακφ, εθεί ήηαλ ν βαζηιηάο Απγείαο πνπ έλαο απφ 

ηνπο κχζνπο ηνπ Ζξαθιή είλαη φηη θαζάξηζε ηελ θφπξν ηνπ πνηακνχ.  

  Άξα θαη εκείο σο ζχγρξνλνη Ζξαθιεηδείο πξέπεη λα θαζαξίζνπκε 

ηελ Ζιεία απφ ηα γεσξγηθά  θαη θηελνηξνθηθά απφβιεηα. Δπραξηζηψ πνιχ.  

Π. ΚΟΚΚΗΝΟ: Γπν ηερληθά ιφγηα γηαηί δελ λνκίδσ φηη είλαη ν ζθνπφο λα 

αλαθεξζνχκε ζηα ηερληθά. πσο είπε θαη ν δήκαξρνο ην έξγν έρεη 

θαηαζθεπαζηεί γηα λα θαιχςεη γηα ηελ 20εηία πιεζπζκφ 107.000 θαηνίθσλ θαη 

κε κηα κέγηζηε σξηαία παξνρή 2.000 θπβηθψλ θαη είλαη επεθηάζηκν γηα ηε 
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40εηία λα θαιχςεη 142.000 πεξίπνπ ρηιηάδεο θφζκνπ κε 2.657 θπβηθά ηελ 

ψξα.  

  Δίλαη έλα ππεξζχγρξνλν έξγν ην νπνίν πεξηέρεη φια ηα ζηάδηα 

επεμεξγαζίαο. Σν λεξφ ηεο ηερλεηήο ιίκλεο είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειν κεηά 

απφ κηα ζπκβαηηθή επεμεξγαζία γηα λα είλαη πφζηκν, κεηά απφ ηηο κεηξήζεηο 

πνπ είραλ γίλεη πξηλ ηε κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ην έξγν πεξηιακβάλεη κηα πξψηε 

απνκάθξπλζε ησλ θεξηψλ κε εζράξσζε, νδφλσζε γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

καγγαλίνπ πνπ ππήξρε ζε θάπνηεο επνρέο ηνπ έηνπο. Πξνζζήθε ρεκηθψλ κε 

θξνθίδσζε ηαρεία αλάκημε, θαζίδεζε, θίιηξα ζε 12 θιίλεο άκκνπ, 

απνιχκαλζε κε ριψξην, απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ιάζπεο. Καη βέβαηα 

έρεη θαη φιν ηνλ απηνκαηηζκφ, φια ηα έξγα Ζ/Μ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ.   

  Απηή ηε ζηηγκή ην έξγν έρνπλ ηειεηψζεη πιήξσο ηα νηθνδνκηθά 

ηνπ, βξίζθεηαη ζην 70% πεξίπνπ ηεο νινθιήξσζεο ησλ Ζ/Μ εξγαζηψλ θαη 

έρνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Καη αλακέλεηαη ην θπζηθφ κέξνο ηνπ 

έξγνπ λα έρεη νινθιεξσζεί γχξσ ζηνλ Ηνχλην θαη λα μεθηλήζεη ε εμάκελε 

δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία ζα νινθιεξσζεί ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. 

Δπραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. δήκαξρν Ήιηδαο θαη ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ ηνπ. Σειεηψζακε κηα ελφηεηα. Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα βγνχκε 

έμσ θαη λα επαλέιζνπκε γξήγνξα λα ζπλερίζνπκε. Δάλ έρεηε εξσηήζεηο ζε 

φζα αλαθέξζεθαλ κέρξη απηή ηε ζηηγκή πνιχ επραξίζησο λα ηηο αθνχζνπκε.  

ΟΜΗΛΖΣΖ: Πφζν καθξηά είλαη ην έξγν απηφ πνπ καο παξνπζίαζε απφ ην 

θξάγκα ηνπ Πνιπθήηνπ ή ηνπ Αγίνπ Ηιαξίσλ; Πφζν απέρεη απηφ πεξίπνπ ζε 

ρηιηφκεηξα;  

ΟΜΗΛΖΣΖ: Κνληά.  

ΟΜΗΛΖΣΖ: Κνληά. Αλ είλαη έηζη επίζεκα, ζαο ιέσ φηη πξέπεη λα ηνπ δψζεηε 

πξνηεξαηφηεηα. Σειείσζε ην ζέκα, δελ ιέσ θάηη άιιν δεκφζηα. Γεχηεξνλ, 

ήζεια λα πσ φηη είδα ην Γήκαξρν ηνπ Παγγαίνπ θαη έρσ παξαθνινπζήζεη ην 

γεγνλφο φηη ην Τπνπξγείν ζαο έβγαιε ζε δηεζλή δηαγσληζκφ πεγέο πςειήο 

ελζαιπίαο. Δπεηδή απηφ ην πξάγκα εκείο ην ζεσξνχκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, 

ζθεθηείηε φηη φια απηά ηα ρξφληα παιεχνπκε κε ηε γεσζεξκία θαη νπδέλ έγηλε, 

είλαη ε πξψηε θνξά πνπ γίλνληαη βήκαηα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα 
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παξάγνπκε θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην ππφινηπν ζα κπνξεί λα δνζεί γηα 

ζέξκαλζε ζε πφιεηο ηεο Μαθεδνλίαο. Πξνζέμηε ε Μαθεδνλία ζήκεξα έρεη 

ρεηκψλα. 

  Μπνξνχκε κέζσ βηνκάδαο κε θαχζε βηνκάδαο λα ζεθψζνπκε ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ πνπ ζα βγεη απφ ην ειεθηξηθφ εξγνζηάζην θαη ην ηξίην, 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην λεξφ γηα γεσξγηθή ρξήζε. Δπεηδή 

πηζηεχνπκε φηη απηή  ε πεξηνρή κε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ζα αλαπηπρζεί, ζα 

έρνπκε πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο. Μελ μερλάηε ηελ πίεζε πνπ έρνπκε απφ ηε 

Βνπιγαξία, ε νπνία είλαη αδηαλφεηε εδψ θάησ. ηελ Αζήλα δειαδή δελ 

λνκίδσ φηη ην θαηαιαβαίλεηε.  

  Ήζεια λα δψζεηε ζπγραξεηήξηα ζηνλ θ. Μαληάηε, δηφηη ήηαλ ν 

κφλνο πνπ αζρνιήζεθε κε ην ζέκα, δελ ζπκάκαη απφ πφηε, άζπξηζαλ ηα 

καιιηά κνπ θαη δελ αζρνιήζεθε θαλείο θαη ζα ήζεια λα πξνζέμεηε θαη ηηο 

πεγέο ρακειήο ελζαιπίαο. 

   Με μερλάηε ζηε Νηγξίηα έρνπκε ηε ζπηξνπιίλα, ζην Άγθηζηξν 

έρνπκε έλαλ νηθηζκφ ν νπνίνο δελ έρεη αλεξγία. Έρεη αμηνπνηεζεί θαη δελ έρεη 

αλεξγία. Πξέπεη φκσο ζε απηφ ην παηρλίδη λα κπνπλ νη δήκαξρνη. Έκκεζα ή 

άκεζα δελ κπνξεί θάηη εληφο ηνπ δήκνπ λα κελ ην γλσξίδνπλ νη δήκαξρνη ή λα 

κε ζπκκεηέρνπλ.  

  ρεηηθά κε ην ΦΠΑ ζα ζηελνρσξήζσ ην δήκαξρν ησλ Ησαλλίλσλ 

αιιά ζέισ λα ζαο πσ ην εμήο. Ζ ζέζε καο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή. Μφλν 

έλα πξάγκα ζα ζαο αλαθέξσ. Μπνξεί θάπνηνο λα πάεη ζηε Βνπιγαξία λα 

αγνξάζεη φια ηα εθφδηα, λα ηα θέξεη πίζσ, λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε 

γεσξγηθή παξαγσγή θαη εκείο εξρφκαζηε θαη ηνλ επηβξαβεχνπκε δίλνληάο ηνπ 

11,5% δηφηη ππάγεηαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο, δειαδή ηνπ θάλνπκε επηδφηεζε 

25% επί ηεο παξαγσγήο.  

  Πξψηα ηνλ ζηέιλνπκε εθεί δειαδή θαη δεχηεξνλ ηνπ δίλνπκε θαη 

βξαβείν ελψ ην λα θξαηάεη βηβιία είλαη ην θαιχηεξν απφ φια. Καη κάιηζηα 

ζέινπκε θαη ζην αξδεπηηθφ λεξφ, φηαλ ζα ην θνζηνινγήζεηε λα έρεη ΦΠΑ. Γηφηη 

ην ΦΠΑ είλαη εηζξνή εθξνή. Θα βνεζήζεη δε θαη ζηε ξεπζηνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ. Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε κφλν 32% ξεπζηνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ, δελ έξρεηαη θαλέλαο λα πιεξψζεη ηίπνηε. Δάλ φκσο ππήξρε ην 

ΦΠΑ επεηδή ζέιεη λα πάξεη ην ΦΠΑ ζα έξζεη λα ην πιεξψζεη. 
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  Καη έλα αθφκε γηα ην δήκαξρν ηεο Καξδίηζαο. Αζρνιήζεθα 

θάπνηε κε ηα θξάγκαηα. Θα ξίμσ κηα ηδέα, ηελ νπνία ζέισ  λα ηελ πηάζνπλ  

θαη λα ηε κειεηήζνπλ. Λίγν πην πάλσ απφ ηελ Καιακπάθα κέζα ζην λνκφ 

Γξεβελψλ ζην ξνπ πάλσ ηνπ Αιηάθκνλα ππάξρεη κηα πεξηνρή, πνπ ιέγεηαη ηνπ 

Διαθηνχ. Δθεί είλαη ην ηειεπηαίν κέξνο φπνπ κπνξεί λα γίλεη θξάγκα επί ηνπ 

Αιηάθκνλα θαη ζα είλαη ηφζν κεγάιν πνπ ζα θαηαζηήζεη ηελ πξσηεχνπζα ησλ 

Γξεβελψλ, ηελ πφιε ησλ Γξεβελψλ παξαιίκληα ηέηνηα.  

  Απφ εθεί κπνξνχλ έκκεζα θαη λα ζηεξίμνπλ ην ζέκα ηεο 

χδξεπζεο ηεο Θεζζαινλίθεο αιιά κπνξεί λα θέξνπλ λεξφ κέζσ Σξηθάισλ 

ζηελ Αλαηνιηθή Θεζζαιία θαη λνκίδσ φηη έξρεηαη θαη κφλν ηνπ. Γελ ζα 

ρξεηαζηνχλ θαη ηδηαίηεξεο δαπάλεο. Απηφ ζαλ ηδέα. Δπραξηζηψ πνιχ γηα φια.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Καη εκείο επραξηζηνχκε. Τπάξρεη άιιε εξψηεζε γηα λα 

θιείζνπκε;  

ΟΜΗΛΖΣΖ: Δίλαη πξνθαλέο φηη ην έξγν ην νπνίν αλαθεξφκαζηε έρεη κηα 

πξνηεξαηφηεηα θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαη θάλαηε θαη κηα εξψηεζε 

πφζν θνληά είλαη ζην θξάγκα. Βεβαίσο είλαη θαη θνληά θαη ζα πξέπεη λα γίλεη. 

Πάλησο πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο θηφιαο, φηη έρνπλ ιεθζεί ηα κέηξα 

εθείλα ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη απηά 

πνπ είπα φηη ζα δηπιαζηαζηνχλ πιένλ κε ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε αθξηβψο νη 

πεξηπηψζεηο ηλψλ ακηάληνπ πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη νη νπνίεο είραλ 

απαζρνιήζεη απφ παιηά λα είλαη ηέηνην ην ζχζηεκα θαη κε ελεξγφ άλζξαθα ε 

πξνεγνχκελε επεμεξγαζία ψζηε λα θαιχπηεη αθφκα θαη απφ ην ελδερφκελν…  

  Βέβαηα ηίπνηε δελ είλαη αζθαιέο απφ ην λα πξνιάβεηο ζηελ 

πεγή φιε απηή ηελ ηζηνξία, αλακθηζβήηεηα αιιά έηζη γηα λα μέξνπκε γηα ην ηη 

λεξφ κπνξεί λα πίλεη ε Θεζζαινλίθε, φια απηά έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαη ηα 

θπηνθάξκαθα θαη ε πηζαλφηεηα ηλψλ ακηάληνπ ζηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο.    

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Αλ δελ ππάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο λα θάλνπκε έλα 

δηάιεηκκα.  

ΟΜΗΛΖΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γελ μέξσ ηη πξνηηκάηε ηψξα γηαηί έρνπκε ηελ παξνπζίαζε 

απφ ηελ πιεπξά ηεο δεκάξρνπ Δνξδαίαο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ ΚΑΠΔ έρεη γίλεη 

ζηελ αξρή φζνλ αθνξά ηελ Πξάζηλε Πηινηηθή Αζηηθή Γεηηνληά θαη κέλνπλ ηα 
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Νέα Υξεκαηνδνηηθά Δξγαιεία. Αλ ζέιεηε κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε γηαηί 

είρακε πξνβιέςεη φηη ζηηο 3 ε ψξα ζα ήηαλ ε δηαθνπή γηα ην γεχκα. Άξα 

κπνξνχκε λα γίλνπλ απηέο νη δχν – ηξεηο παξνπζηάζεηο θαη λα πάκε κηα θαη 

θαιή. Αο ζπλερίζνπκε ηφηε.  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Σφηε λα θάλνπκε έλα δηάιεηκκα 20 ιεπηψλ θαη 

επαλεξρφκαζηε.  

 

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 

 

«Έξγα εμνηθνλόκεζεο θαη αμηνπνίεζεο ήπηωλ κνξθώλ ελέξγεηαο» 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Μπαίλνπκε ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο 

πνπ αλαθέξεηαη ζε έξγα εμνηθνλφκεζεο θαη αμηνπνίεζεο ήπησλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο θαζψο θαη λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία.  

  Θέισ λα παξαθαιέζσ ηελ Γήκαξρν Δνξδαίαο ηελ θα 

Παξαζθεπή Βξπδίδνπ, λα καο κηιήζεη γηα ην έξγν ηεο ηειεζέξκαλζεο. 

Π. ΒΡΤΕΗΓΟΤ: Καιεζπέξα ζε φινπο.  Γηαηί απ‟ φηη βιέπσ ηψξα δελ είλαη 

θαιεκέξα, ήξζε ε ψξα ηεο θαιεζπέξαο.  Ο θχξηνο γεληθφο δελ είλαη εδψ, 

ραηξεηίδνπκε ινηπφλ ηα ππφινηπα ζηειέρε πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα εδψ θαη 

ηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη πξηλ μεθηλήζσ ηελ εηζήγεζή κνπ ζα ήζεια λ‟ 

αλαθέξσ ηελ ζεηηθή  δηάζεζε πνπ έρνπκε γηα ηέηνηα έξγα παλειιαδηθά θαη 

πνπ πξέπεη λα έρνπκε γηα ηέηνηα έξγα, δηφηη έρνπλ κηα  ζεκαληηθή ζπκβνιή 

πνπ πάληνηε είρε ηελ ζεκαζία ηεο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ζήκεξα φκσο 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά. 

  Καη απηφ γηαηί; Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ γηαηί θαηαξρήλ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο πνπ ην εηζφδεκά ηνπο είλαη πνιχ ρακειφ πιένλ λα 

κπνξνχλ λ‟ αληαπεμέιζνπλ, γηαηί θάζε λνηθνθπξηφ ρξεηάδεηαη ην 30 κε 40% ηνπ 

θφζηνπο πνπ ζα ρξεηαδφηαλ εάλ έθαηγε πεηξέιαην γηα λα ζεξκάλεη ην ζπίηη ηνπ. 

  Έλα δεχηεξν είλαη ιχζεηο νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, φπσο θαη ζα αλαιχζσ παξαθάησ ζηελ εηζήγεζή κνπ θαη 

βέβαηα είλαη έξγα ηα νπνία αμηνπνηνχλ ηα φπνηα κεηνλεθηήκαηα κηαο πεξηνρήο. 
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  Γηαηί ν Γήκνο Δνξδαίαο ε Πηνιεκαΐδα είλαη ε πεξηνρή πνπ ζηε 

κεγαιχηεξή ηεο έθηαζε έρεη νξπρεία θαη ηνπο ΑΖ. Παξάγεη επξχηεξα ε 

πεξηνρή ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Κνδάλεο ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα φιε 

ηε ρψξα θαη απηφ βέβαηα δεκηνπξγεί θαη θάπνηα πξνβιήκαηα, αιινίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε θαη βέβαηα δελ ππάξρνπλ θαη 

πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ κεηνλεθηεκάησλ απηψλ γηαηί θαη νη πνιίηεο 

πιεξψλνπλ ηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο ηελ ίδηα κ‟ φιε ηελ Διιάδα θαη έρνπλ ράζεη 

θαη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο εμαηηίαο ηνπ φηη δελ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

ηνπξηζηηθά – αγξνηηθά, εθφζνλ ε κεγάιε έθηαζε ηεο πεξηνρήο έρεη δνζεί γηα 

νξπρεία. 

  Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ φηη απηφ ην φπνην κεηνλέθηεκα γηα ηελ 

πξνζθνξά ζηελ νηθνλνκία φιεο ηεο ρψξαο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε ηελ 

ρξήζε ηνπ δεζηνχ λεξνχ πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο ΑΖ γηα λα ζεξκάλνπκε ηα 

ζπίηηα καο, γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε θζελή ζέξκαλζε θαη λα έρνπκε 

ιηγφηεξε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ. εκεησηένλ φηη ζηε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο έρνπκε ρεηκψλα πνιινχο κήλεο κέρξη θαη επηά, κε πνιχ ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο, θέηνο είρακε κείνλ 17 θαη θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ ην πξάγκα 

είλαη πνιχ δπζβάζηαρην γηα ηνπο πνιίηεο καο.  

  Ζ ηειεζέξκαλζε ζηελ Πηνιεκαΐδα. Ο Γήκνο Πηνιεκαΐδνο 

εγθαηέζηεζε ην 1991-1993 ην ζχζηεκα ηειεζέξκαλζεο, πνπ ππήξμε ην πξψην 

ζχζηεκα νκαδηθήο αζηηθήο ζέξκαλζεο ζηε ρψξα καο θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1993. 

  Ζ παξαγσγή ζεξκφηεηαο εμαζθαιίδεηαη απφ ηνπο ιηγληηηθνχο 

ζεξκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο ηεο ΓΔΖ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην 

ελεξγεηαθφ ιεθαλνπέδην ηεο Δνξδαίαο. 

  Σν ζχζηεκα εγθαηαζηάζεθε, επεθηείλεηαη θαη αλήθεη 

απνθιεηζηηθά θαηά 100% ζηνλ Γήκν, ν νπνίνο ην 1994 ίδξπζε θνηλσθειή 

δεκνηηθή επηρείξεζε ηειεζέξκαλζεο ηελ ΓΔΣΖΠ κε εηδηθφ ζθνπφ ηελ 

ηειεζέξκαλζε. Ζ ΓΔΣΖΠ απνηειεί πξσηνπνξηαθή θαη βηψζηκε δεκνηηθή 

επηρείξεζε πνπ δηαρεηξίδεηαη νινθιεξσκέλα ην ζχζηεκα ηεο ηειεζέξκαλζεο, 

απαζρνιεί κφληκα 65 εξγαηνυπαιιήινπο.  

  ηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ ε ηειεζέξκαλζε εμειίζζεηαη ζε κηα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο θαη δεκηνπξγεί 
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αληαπνδνηηθέο ππνδνκέο πνπ απνηεινχλ πνιχηηκε  πεξηνπζία γηα ηνλ Γήκν 

ηεο Δνξδαίαο. 

  ηαδηαθά ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα φπνπ 

αλά ρξνληθέο πεξηφδνπο ην ‟91 κε ην 2007 θαηαζθεπάζηεθαλ 6.900κέηξαΥ2 

γηαηί νη αγσγνί είλαη δηπινί. Δίλαη ν αγσγφο πνπ κεηαθέξεη ην δεζηφ λεξφ θαη 

ην επηζηξέθεη πάιη πίζσ. 

  Σν 2008 κε 2012, 16.800κέηξαΥ2. Σα δίθηπα δηαλνκήο, δελ ζα 

πεξηγξάςσ αλαιπηηθά, κπνξείηε λα δείηε ηνλ πίλαθα ζε θάζε πεξίνδν πφζα 

κέηξα έρνπλ γίλεη θαζψο επίζεο θαη απφ πνηεο κνλάδεο ηεο ΓΔΖ πήξακε ελ 

αξρή ην ‟93 ηα 50 megawatt ζηε ζπλέρεηα ην 2004 ζπκπιεξσκαηηθά άιια 25 

θαη ηψξα ην ζεκαληηθφ θαη κεγάιν έξγν πνπ πινπνηείηαη θαη απηφ ζην νπνίν 

ζήκεξα αλαθεξφκαζηε θαη έρεη γηα καο ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ καο δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα λα ην εληάμνπκε θαη λα ην πινπνηήζνπκε κέζα απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ 

θαη κέζα απφ ηνπο ζπλεξγάηεο νη νπνίνη ζέισ ζ‟ απηφ ην ζεκείν λα ην πσ θαη 

ζα ην πσ θαη αξγφηεξα, ήηαλ απφ ηα ζηειέρε ηα νπνία δελ ηξέρακε θαη 

πηέδακε λα καο βνεζήζνπλ, αιιά κεξηθέο θνξέο πξνιάβαηλαλ θαη έηξεραλ θαη 

πξηλ απφ καο, γηαηί ήηαλ κεγάιν επίηεπγκα θαη λα εληαρζεί ην έξγν θαη λα 

εμαζθαιίζνπκε ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εμαζθαιίζακε.  

  Γηφηη ην έξγν φπσο είδαηε μεθίλεζε πξηλ, αιιά ήηαλ έλαο 

ππξήλαο πνπ είρε γίλεη. ήκεξα επεθηάζεθε, θηινδνμνχκε λα πάξνπκε ηα 100 

megawatt θαη ηνπο επφκελνπο δπν κήλεο λα νινθιεξσζεί ην έξγν απφ ηνλ 

ΑΖ Καξδηάο θαη απηφ είλαη πνπ ζα θάλεη ην έξγν ζεκαληηθφ θαη 

νινθιεξσκέλν. Γηαηί παιηά είρακε ηα 75 megawatt αιιά ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ησλ ΑΖ γηλφηαλ δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο θαη δεκηνπξγνχζε 

πξνβιήκαηα. 

  Σψξα παίξλνληαο απφ δπν κνλάδεο 50 θαη 50 αθφκα θαη ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ζε κηα απφ απηέο, δελ ζα ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ζηελ ηξνθνδνζία. 

  Δπίζεο ην 2002 έγηλε ν ιέβεηαο πεηξειαίνπ εθεδξείαο αηρκήο, 

φπνπ εδψ κε πεηξέιαην ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ή αηρκήο, κπνξνχκε λα 

δψζνπκε 25 megawatt ζηελ πφιε. 

  Δδψ βέβαηα έρνπκε έλα αίηεκα, φηη φηαλ θαίκε πεηξέιαην γηα 

ζέξκαλζε, δελ κπνξνχκε λα ην πιεξψλνπκε κε ηελ ίδηα ηηκή ζαλ λα είλαη 
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πεηξέιαην θίλεζεο. Έρνπκε θάλεη αηηήκαηα βέβαηα ζην Τπνπξγείν λα εμεηάζεη 

απηφ ην ηδηαίηεξν ζέκα, δηφηη  πξαγκαηηθά δελ αθνξά θίλεζε, αιιά αθνξά 

ζέξκαλζε θαη αο είλαη ζε επηρείξεζε. 

  Καη ηέινο ην 2006 γίλαλε νη δεμακελέο ελαπνζήθεπζεο 

ζεξκφηεηαο, 25 megawatt κηα ζεκαληηθή θαηαζθεπή ε νπνία ήηαλ θαη 

πξσηνπφξα θαη ζε νκάδεο επηηξνπέο θαη φπνπ είρε θαηαηεζεί βξαβεχζεθε 

γηαηί έγηλε ρξήζε κηαο ζεκαληηθήο ηερλνινγίαο πξνο φθεινο ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο πεξηνρήο. 

  Με ηελ πινπνίεζε ηεο ηειεζέξκαλζεο, κεγάια έξγα θαη 

πξσηνπνξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πινπνηνχληαη κε αμηνπηζηία. Νέεο ηερλνινγίεο 

ελζσκαηψλνληαη. Πφξνη αμηνπνηνχληαη. πγθξνηείηαη έλα ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζην Γήκν ηεο Δνξδαίαο. 

  Ζ ηειεζέξκαλζε έγηλε ακέζσο απνδεθηή θαη ππνζηεξίρηεθε απφ 

ηνπο πνιίηεο. Ζ άκεζε πξφζθηεζε θαηαλαισηψλ εγγπάηαη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο. Ζ ηειεζέξκαλζε ζήκεξα εμππεξεηεί 13.159 λνηθνθπξηά ζηα 

2.688 ζπλδεδεκέλα θηίξηα ηεο πφιεο. 

  Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο ΓΔΣΖΠ δηαζθαιίδεη:  

 Σελ βησζηκφηεηα. 

 Σνλ θνηλσθειή ζθνπφ. 

 Σελ εηζπξαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

  Ζ ηηκή πψιεζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα 

ζηνηρεία θφζηνπο ρσξίο επηδίσμε θέξδνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηξέπεη ηελ 

ππεξθαηαλάισζε. 

  Ζ ΓΔΣΖΠ εγγπάηαη ζηνπο θαηαλαισηέο φηη ε ηηκή ηεο ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο ζα είλαη αληαγσληζηηθή πξνο ην αληίζηνηρν θφζηνο ζέξκαλζεο κε 

πεηξέιαην θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ θφζηνπο απηνχ. 

  Ζ ηηκή πψιεζεο είλαη 37,74 € ηε megawatt/ψξα πιένλ ΦΠΑ 

13%. Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο παξέκεηλε ζηαζεξή απφ ην 2010 θαη θαηά 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αληηζηνηρεί ζην 35% ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο 

πεηξειαίνπ. 
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  Σηκνιφγηα ζεξκφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ ηηκή πψιεζεο ηεο ζεξκφηεηαο ζηελ Πηνιεκαΐδα παξακέλεη ζηαζεξά, ε 

ρακειφηεξε ηεο ρψξαο θαη απφ ηηο ρακειφηεξεο ζηελ Δπξψπε. ηνλ πίλαθα 

ελδεηθηηθά δίλνπκε δηάθνξεο ηηκέο. 

  Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο λνηθνθπξηψλ. Ζ εγγπεκέλε εμνηθνλφκεζε 

θφζηνπο ζέξκαλζεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο ηειεζέξκαλζεο είλαη 30% ζε ζρέζε 

κε ην αληίζηνηρν θφζηνο πεηξειαίνπ. ήκεξα ε εμνηθνλφκεζε γηα θάζε 

λνηθνθπξηφ ππεξβαίλεη ην 65% ιφγσ αχμεζεο ησλ ηηκψλ πεηξειαίνπ θαη 

δηαηήξεζεο ζηαζεξήο ηεο ηηκήο πψιεζεο ζεξκφηεηαο. 

  Ζ ζπκβνιή ηεο ηειεζέξκαλζεο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη κεηξήζηκε θαη νξαηή. Οη θακηλάδεο 13.000 δηακεξηζκάησλ 

ηεο πφιεο έζβεζαλ θαη νη εηήζηεο ηνπηθέο εθπνκπέο κεηψλνληαη. 

  ηνλ πίλαθα θαίλνληαη ραξαθηεξηζηηθά νη κεηψζεηο πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ην πεξηβάιινλ θαη βέβαηα γηα ηα πξφζηηκα ηα νπνία 

καο επηβάινπλ ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα, θαηά 52.000 ηφλνπο/ έηνο, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ην κνλνμείδην ηνπ 

άλζξαθα, πνιχ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο απφ ηελ φιε ιεηηνπξγία. 

  Ζ ζπκβνιή ηεο ηειεζέξκαλζεο ζηελ εζληθή θαη ηνπηθή 

νηθνλνκία. Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζέξκαλζεο πνπ ππεξβαίλεη ζήκεξα ηα 5,5 

εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν θφζηνο πεηξειαίνπ γηα 

ηα 13.000 ζπλδεδεκέλα λνηθνθπξηά. 

  Αλεμαξηεζία απφ ην πεηξέιαην θαη αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε 

ζπλαιιάγκαηνο, δηφηη δελ θαηαλαιψλνληαη 17.000 ηφλνη πεηξειαίνπ εηεζίσο. 

Σνπηθή αλαδηαλνκή εηζνδήκαηνο, δηφηη κεγάιν κέξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

επαλεπελδχεηαη ηνπηθά. 

  Θέζεηο εξγαζίαο. Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Μεγάιεο επελδχζεηο ζηε πεξηθέξεηα. ηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

  Βειηίσζε αληαγσληζηηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ πνπ σθεινχληαη 

απφ ην ρακειφ θφζηνο θαη ηελ θαζαξή ζεξκφηεηα. Βειηίσζε ηνπ γεληθνχ 

επηπέδνπ αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ησλ σθεινχκελσλ θαηνίθσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

  Σν δηαρξνληθφ πξφβιεκα ηεο ηειεζέξκαλζεο. 
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Ζ παξαγφκελε ζεξκφηεηα ππνιείπεηαη ηεο δήηεζεο. Γελ δηαηίζεηαη εθεδξηθή 

ιχζε γηα ηελ πεξίπησζε ιαβψλ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο – φπσο ζαο 

αλέθεξα θαη πξηλ – πιελ ηεο ρξήζεο πεηξειαίνπ πνπ είλαη παληειψο 

αζχκθνξε. Γελ είλαη δπλαηή ε ηξνθνδφηεζε φιεο ηεο πφιεο. Γη‟ απηφ θαη 

πξνρσξήζακε ζην πνιχ ζεκαληηθφ θαη κεγάιν έξγν ηεο ηξνθνδφηεζεο θαη 

απφ ηνλ ΑΖ Καξδηάο γηα λα μεπεξάζνπκε θαη απηφ ην κεγάιν πξφβιεκα. 

  Ζ αζθαιήο θαη επαξθήο παξαγσγή ζεξκφηεηαο θηιηθήο πξνο ην 

πεξηβάιινλ, απνηειεί απηνλφεηε πξνυπφζεζε θαη επηδίσμε θάζε ελεξγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ ηειεζέξκαλζε Πηνιεκαΐδνο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 

ηξνθνδνζίαο ζεξκφηεηαο απφ ηηο πξψηεο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ηεο. Γελ 

δηαηίζεηαη εθεδξεία κε ζπκπαξαγσγή, ελψ ε εθεδξεία πεηξειαίνπ είλαη 

δεκηνγφλνο. Ζ παξαγφκελε ζεξκφηεηα ππνιείπεηαη ζήκεξα ηεο δήηεζεο θαηά 

30%. Οη κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο είλαη ππφ άκεζε απφζπξζε απφ ηελ ΓΔΖ. Ζ 

δηαζθάιηζε ηεο ηξνθνδνζίαο επαξθνχο ζεξκφηεηαο κε ζπκπαξαγσγή 

απνηειεί ηνλ άμνλα ηνπ έξγνπ, δηφηη ζπληζηά θξίζηκε παξάκεηξν βησζηκφηεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ηειεζέξκαλζεο. 

  Ζ σξίκαλζε ηνπ έξγνπ. 1997 κε 2003.  

Δπηιέγεηαη απφ ηνλ Γήκν θαη ηελ ΓΔΣΖΠ ε ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ 

ηνλ ΑΖ Καξδηάο. 2004 κε 2006, εθπνλνχληαη νη κειέηεο ηνπ έξγνπ ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ε ζχλδεζε κε ηνλ ΑΖ Καξδηάο. 2007 ππνβάιιεηαη 

ζην ΤΠΔΚΑ αίηεκα  ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΑ. 2008 ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ δεκνπξαηείηαη ην πξψην ππνέξγν, 

αγσγφο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο. 2009 δεκνζηεχεηαη ε πξφζθιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ππνβάιιεηαη ν θάθεινο. 2010 εληάζζεηαη ην έξγν θαη 

αλαπέκπεηαη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ γηα ηελ έγθξηζε θαζεζηψηνο 

ελίζρπζεο. 2011 δίλεηαη ε κεγάιε κάρε ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ ζεκαληηθνχ 

πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ αθνχ ην εγθξίλεη 

θαη ηειηθά θαηαθέξλεη θαη εγθξίλεηαη ην θαζεζηψο ελίζρπζεο αλαζεσξείηαη ν 

πξνυπνινγηζκφο θαη ε απφθαζεο έληαμεο, επηθαηξνπνηνχληαη νη κειέηεο 

θφζηνπο – νθέινπο θαη αλαδηαξζξψλνληαη ηα πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο. 

  Απηφ βέβαηα απνηέιεζε γηα καο ηελ αλαθνχθηζε θαη ηελ 

εθθίλεζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ πνπ αθνξνχζαλ ηα δίθηπα ηεο 

επέθηαζεο ηεο πφιεο. 
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  ηνλ ράξηε απηφ θαίλνληαη νη εγθαηεζηεκέλνη αγσγνί ηεο 

ηειεζέξκαλζεο, απφ φπνπ απφ ηνλ ΑΖ Καξδηάο ζα κεηαθέξνπλ, εδψ είλαη ν 

ΑΖ Πηνιεκαΐδνο απφ ηνλ νπνίνλ παίξλνπλ θαη είλαη θνληηλή απφζηαζε. 

Σψξα είλαη απφ ηνλ ΑΖ Καξδηάο φπνπ απφ εδψ ηψξα εμαζθαιίδνπκε ηελ 

επαξθή πνζφηεηα γηα λα ην θέξνπκε κέρξη ηελ Πηνιεκαΐδα, είλαη νη λένη 

αγσγνί νη νπνίνη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη ηψξα είκαζηε ζην ζηάδην ηεο 

νινθιήξσζεο ησλ κεηαζθεπψλ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε ηνλ θεηηλφ ρεηκψλα 

επειπηζηνχκε λα κπνξέζνπκε λα ιεηηνπξγήζνπκε απφ ηνλ ΑΖ Καξδηάο, ηα 

δίθηπα ησλ επεθηάζεσλ πνπ κέρξη ην θαινθαίξη ζα έρνπλ νινθιεξσζεί θαη 

βέβαηα ζα έρνπκε πιένλ κηα ηζρπξή δπλακηθή ρσξίο ηελ αλαζθάιεηα ησλ 

πηζαλψλ βιαβψλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηνπο 

θαηαλαισηέο. 

  Δδψ ινηπφλ έρνπκε ην θφζηνο ηνπ έξγνπ ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 

32 εθαηνκκχξηα θαη απηφ βέβαηα είλαη αλαιπηηθά αλά νκάδα έξγσλ, δειαδή ν 

αγσγφο κεηαθνξάο είλαη 12.700.000 ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο είλαη 

8.500.000, ε πξνκήζεηα ησλ ζεξκηθψλ ππνζηαζκψλ πνπ γίλνληαη νη 

κεηαζθεπέο είλαη 4.000.000, ην ζχζηεκα παξαγσγήο ζεξκφηεηαο ζηνλ ΑΖ 

είλαη επηά, απηά ηα ηέζζεξα θαη ηα επηά είλαη ηα έξγα πνπ νινθιεξψλνπκε 

ηψξα γηα λα κπνξέζνπκε λα κεηαηξέςνπκε ην ζεξκφ λεξφ γηα λα πάεη ζηνλ 

αγσγφ λα κεηαθεξζεί, νη αλαζθαθηθέο εξγαζίεο 100.000, νη απαιινηξηψζεηο 

50.000. Σν έξγν είλαη 32 εθαηνκκχξηα.  

  Δδψ ινηπφλ θαίλεηαη ε ζπκκεηνρή. Ζ θνηλνηηθή ζπλεηζθνξά πνπ 

πεξηιακβάλεη πιένλ ην 42% θαη είλαη 13 εθαηνκκχξηα, ε εζληθή δεκφζηα 

ζπκκεηνρή πνπ είλαη ηα 6.600.000, ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ΓΔΣΖΠ πνπ είλαη ηα  

6.000.000 θαη ηα δάλεηα ηα νπνία ρξεηάζηεθε λα πάξνπκε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξψζνπκε ηα 32 εθαηνκκχξηα πνπ ήηαλ ην θφζηνο ζπλνιηθά ηνπ έξγνπ. 

  Πξψην ππνέξγν. Μεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ηνλ ΑΖ Καξδηάο. 

Αγσγνί κεηαθνξάο θαη αληιηνζηάζηα γηα ηελ κεηαθνξά ζεξκφηεηαο 100 

megawatt κήθνο δίδπκσλ πξνκνλσκέλσλ αγσγψλ 16.800 κέηξαΥ2. 

  Σν πξψην ππνέξγν πεξηιακβάλεη εγθαηάζηαζε ππφγεηνπ 

δηθηχνπ κεηαθνξάο ζεξκηθήο ελέξγεηαο, απφ ηνλ ΑΖ Καξδηάο ζηελ 

Πηνιεκαΐδα, απνηεινχκελν απφ δηζσιήλην ζχζηεκα πξνκνλσκέλσλ 

ζσιήλσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 500ρηιηνζηψλ. 
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  Καηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ ζηνλ ΑΖ Καξδηάο ηζφγεην 320 η.κ., 

ππφγεην 105 η.κ. θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

κεηαθνξάο. Γειαδή θχξηεο αληιίεο, θπθινθνξίεο κεηαθνξάο, αληιίεο 

πιήξσζεο, θίιηξαλζε, δεμακελή λεξνχ, ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

  Δπέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ ιεβεηνζηαζίνπ. ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηειεζέξκαλζεο Πηνιεκατδνο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο θαη δηακνλήο, ελαιιάθηεο 

ζεξκφηεηαο, θχξηαο αληιίαο θαη ινηπά φπσο θαίλνληαη ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. 

  Σν δεχηεξν ππνέξγν. Σν δεχηεξν ππνέξγν πεξηιακβάλεη ηελ 

επέθηαζε δηθηχνπ δηαλνκήο ζεξκφηεηαο. Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ είλαη 

λα νινθιεξσζεί ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012. Σν κήθνο ηνπ δηθηχνπ πεξηιακβάλεη 

επί 2 37.000 κέηξα θαη ην κήθνο ηνπ δηθηχνπ παξνρψλ θζάλεη ηα 10.000 

κέηξα βέβαηα επί δχν. 

  Σν δεχηεξν ππνέξγν πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο πεξηθεξεηαθά ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ηειεζέξκαλζεο ηεο πφιεο 

θαη θαηαζθεπή δηθηχνπ 1380 παξνρψλ θαη αλακνλψλ ζχλδεζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

  ην ράξηε πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη πνην είλαη ην ηκήκα ησλ 

επεθηάζεσλ φπνπ θαίλεηαη φηη πξαγκαηηθά έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη 

γίλεηαη ζ‟ απηή ηελ θάζε ηνπ έξγνπ, δηφηη ε Πηνιεκαΐδα ηα ηειεπηαία ρξφληα κε 

ηηο επεθηάζεηο έρεη θαηαιάβεη κηα ζεκαληηθή έθηαζε θαη βέβαηα είλαη ζεκαληηθφ 

φιε ε έθηαζε λα κπνξεί λα έρεη απηφ ην κεγάιν πιενλέθηεκα γηα λα ππάξρεη 

ηζνθαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ  θαη γεληθφηεξα ηεο 

αλάπηπμεο ηεο πφιεο. 

  Πξνκήζεηα ζεξκηθψλ ππνζηαζκψλ. Υξνλνδηάγξακκα έξγνπ, 

νινθιήξσζε ην 2013 ηνλ Ννέκβξην. χλδεζε 1330 θηηξίσλ, 3.900 

λνηθνθπξηψλ ζηε πεξηνρή επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ. Δδψ θαίλεηαη ινηπφλ ν 

πξνγξακκαηηζκφο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ επεθηάζεσλ θαη ηεο ζχλδεζεο 

ησλ λνηθνθπξηψλ. 

  Μεηαζθεπέο κνλάδσλ 3 θαη 4 ηνπ ΑΖ ΓΔΖ Καξδηάο γηα ηελ 

παξαγσγή ζεξκφηεηαο ησλ 100 megawatt. Xξνλνδηάγξακκα έξγνπ. 

Οινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ην 2012 Μάξηην κε Οθηψβξην. Πξαγκαηηθά απηφ είλαη 

ην κεγάιν ζηνίρεκα ην κεγάιν άγρνο καο θαη ζέινπκε νπσζδήπνηε λα 
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ηειεηψζεη απηφ ην θαινθαίξη γηαηί γηα καο πνπ είλαη νξηαθά ηα πξνβιήκαηα θαη 

ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη ε νηθνλνκία ηνπ θαζελφο ρσξηζηά, απηφ είλαη έλα 

έξγν πλνήο, ήκαζηαλ ηπρεξνί πνπ μεθίλεζε, κειεηήζεθε θαη γεληθφηεξα 

ππήξρε ζηε πεξηνρή καο εδψ θαη ρξφληα θαη ζήκεξα θαίλεηαη ζσηήξην, δηφηη 

φπσο ζαο αλέθεξα θαη πξηλ, ην θφζηνο ηνπ πεηξειαίνπ ζε κηα πεξηνρή πνπ 

έρνπκε ρεηκψλα 7 κήλεο θαη ηφζν ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, θάλεη αδχλαηε ηε 

δηακνλή θάπνησλ αλζξψπσλ ρακειφκηζζσλ θαζψο επίζεο θαη θάπνησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κ‟ απηά ηα θφζηε. 

  Πεξηκέλνπκε ην έξγν λα ηειεηψζεη ηνλ Μάξηην κε Οθηψβξην ηνπ 

2012. Δδψ ππάξρεη έλα ζχζηεκα πνπ θαίλεηαη ζρεκαηηθά πψο αθξηβψο 

γίλεηαη ε ιεηηνπξγία, είλαη έλα ζρέδην ην νπνίν ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ 

ζηελ Δπξψπε θαηαζέζακε, κεηά απφ δηάινγν πνιιψλ κελψλ πνπ είρε γίλεη κε 

επηρεηξήκαηα θαη κε εηζεγήζεηο θαη δελ θαηλφηαλ λα πείζεηαη εχθνια ε 

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ,  ππήξρε ν θίλδπλνο λα κελ θαηαθέξνπκε λα 

πάξνπκε ηειηθά ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ επειπηζηνχζακε, σζηφζν 

φκσο ζε ζπλεξγαζία βέβαηα θαη κε ηελ ANGO πνπ είλαη ε κειεηεηηθή εηαηξεία 

απηνχ ηνπ έξγνπ, κε ηνλ Γήκν θαη ηνπο εθπξνζψπνπο πνπ θαηέζεζαλ ηα 

επηρεηξήκαηα θαη φια απηά ηα νπνία απαηηνχληαλ, θαζψο επίζεο βέβαηα θαη 

ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ Τπνπξγείνπ, πξαγκαηηθά ηελ αγσληψδε θαη 

δπλαηή πξνζπάζεηα πνπ έγηλε απφ πιεπξάο ηνπ Τπνπξγείνπ θαηαθέξακε λα 

θεξδίζνπκε ηελ ρξεκαηνδφηεζε γηαηί φπσο μέξεηε νη κεγάιεο ηδέεο, νη 

ζεκαληηθέο, νη ρξήζηκεο γηα ηνλ ηφπν γηα λα πινπνηεζνχλ ρξεηάδνληαη θαη ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο. 

  Ση ζεκαίλεη ε παξαγσγή απηήο ηεο ελέξγεηαο. εκαίλεη κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ θαηά ηνπο ΑΖ Καξδηάο απφ ηνπο νπνίνπο ζα ηξνθνδνηεζεί ε 

ηειεζέξκαλζε.  

  Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά ζε έλα πξαγκαηηθά πνιχ ζεκαληηθφ γηα 

καο έξγν θαη ζεσξψ φηη ζα κπνξνχζε λ‟ απνηειέζεη παξάδεηγκα θαη γηα άιιεο 

πεξηνρέο, ζα θιείζσ κε ηα θνηλσληθά νθέιε ηνπ έξγνπ. Άκεζα 

εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο 1330 λέα ππφ ζχλδεζε θηίξηα δειαδή 3817 

λνηθνθπξηά ή 11.000 άηνκα. 

  Αζθαιήο ηξνθνδνζία ζεξκφηεηαο ζηα 13.000 ζπλδεδεκέλα 

λνηθνθπξηά. Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θφζηνπο ζέξκαλζεο πνπ ππεξβαίλεη 
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ηα 500€ αλά έηνο γηα θάζε λνηθνθπξηφ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν θφζηνο 

πεηξειαίνπ ηνπιάρηζηνλ. 

  Απαζρφιεζε – δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Σειεζέξκαλζεο. Απαζρφιεζε ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

έξγσλ δηφηη ην θφζηνο εξγαζίαο ζπκκεηέρεη θαηά 35% πεξίπνπ ζην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηνπ έξγνπ. 

  Σα νηθνλνκηθά νθέιε ηα έρσ αλαθέξεη θαη πξηλ αλαιπηηθά. Γελ 

ζα ήζεια λα ηα αλαθέξσ θαη πάιη λα ζαο θνπξάζσ. Καη ηέινο ζα ήζεια λα 

πσ φηη ε αλάπηπμε ηνπηθψλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηελ Απηνδηνίθεζε 

ζε φθεινο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, δηθαηψλεη ηνλ αλαπηπμηαθφ ξφιν θαη ηελ 

επζχλε ησλ Γήκσλ ζηε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο ρψξαο καο. 

  Ηδηαίηεξα ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπζηήκαηα φπσο ε 

ηειεζέξκαλζε απνηεινχλ ηζρπξφ αληίβαξν γηα ηελ βησζηκφηεηα ησλ 

θνηλσληψλ καο. 

  Σν εγρείξεκα ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο πνπ βέβαηα ππάξρεη θαη ζηνλ 

Γήκν Κνδάλεο ζηνλ δηπιαλφ Γήκν γηα ηελ πινπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο, επαιεζεχεη φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ. 

Σν έξγν απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο κεγάιεο επελδχζεηο ηεο ρψξαο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ. 

  Ζ ζπλεξγαζία ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ΤΠΔΚΑ κε ηνλ Γήκν, ζε θάζε ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ππήξμε 

ππνδεηγκαηηθή θαη απνηειεί παξάδεηγκα πνπ καο ελζαξξχλεη λα ζπλερίζνπκε 

ψζηε λα πξνζθέξνπκε ιχζεηο θαη δηεμφδνπο. 

  Σνπο επφκελνπο κήλεο πνπ ην έξγν ζα ιεηηνπξγεί, ζα απνδνζεί 

νινθιεξσκέλε ζηελ θνηλσλία ηεο Δνξδαίαο, κηα λέα κεγάιε ππνδνκή πνπ 

καο θάλεη φινπο ππεξήθαλνπο. αο επραξηζηψ πνιχ. 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θα Γήκαξρν. Σελ ζπγραίξνπκε γηα 

φιεο απηέο ηηο πξνζπάζεηεο θαη φιν απηφ ην έξγν πνπ έρεη γίλεη. Πξαγκαηηθά 

ην παξαθνινπζήζακε θαη εκείο απφ θνληά φιε απηή ηελ καξαζψληα 

δηαδηθαζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα λα εγθξίλεη απηφ ην θαζεζηψο 

ελίζρπζεο ε νπνία θξάηεζε πάλσ απφ έλα ρξφλν, αιιά ηψξα είκαζηε 

πεξηζζφηεξν αηζηφδνμνη κε ηα επφκελα έξγα, δηφηη έρεη αλνηρηεί έλαο δξφκνο 

θαη ειπίδνπκε φηη ζα είλαη πνιχ πην ζχληνκε ε δηαδηθαζία πιένλ θαη έρνπκε 
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θαη ηελ εκπεηξία φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο, ηεο ιεηηνπξγίαο θιπ ηεο 

Πηνιεκαΐδαο. 

  Θα πάκε ηψξα ζηνλ επφκελν νκηιεηή πνπ είλαη θάηη αξθεηά 

δηαθνξεηηθφ. Δίλαη ηα λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία.  Τπάξρνπλ δπλαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ απφ ην πξφγξακκα  JESSICA ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί 

ην ΔΠΠΔΡΑΑ κε θάπνην θνλδχιη θαη ζα καο παξνπζηάζνπλ ηψξα ν θ. 

Κσλζηαληίλνο ηαπξίδεο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ν θ. Υξήζηνο 

Καιαληδήο απφ ηελ PLANET ηελ πξσηνβνπιία θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη 

απηή ε πξσηνβνπιία JESSICA. 

Κ. ΣΑΤΡΗΓΖ: Καιεζπέξα ζαο. Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ην Τπνπξγείν θαη 

ηελ ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ καο έδσζε ηελ επθαηξία λα ζαο παξνπζηάζνπκε απφςε 

ηελ λέα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζηε ρψξα, γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ αζηηθήο αλάπηπμεο ζηα νπνία εληάζζνληαη βεβαίσο 

θαη έξγα ηα νπνία αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, ηελ ξχπαλζε θαη ηελ ελέξγεηα. 

  Δίκαη εηδηθφο ζχκβνπινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη έρσ δίπια 

κνπ ηνλ θ. Υξήζην Καιαληδή πνπ είλαη απφ ηελ PLANET. 

  Ζ Δζληθή Σξάπεδα έρεη αλαιάβεη κέζσ ελφο δηαγσληζκνχ πνπ 

δηεμήρζε πέξζη ηελ δηαρείξηζε  νξηζκέλσλ απφ ηα ηακεία αζηηθήο αλάπηπμεο 

πνπ ηδξχζεθαλ ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο JESSICA.  

  Φαληάδνκαη φηη είζηε θαηαξρήλ ζε γεληθέο γξακκέο έζησ 

ελήκεξνη απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο, ζε θάζε πεξίπησζε ν θ. Καιαληδήο ν 

ζπλεξγάηεο καο ζα ζαο ην αλαπηχμεη κε ιεπηνκέξεηεο ψζηε λα δνζεί θαη κηα 

επθαηξία γηα λα γίλεη ελδερνκέλσο θαη θάπνηα ζπδήηεζε. 

  Δθείλν πνπ ήζεια λα ζαο πσ εγψ, είλαη φηη ε Δζληθή Σξάπεδα 

έρεη απφ ηα 258 εθαηνκκχξηα ηα νπνία έρνπλ δηαηεζεί απφ ην ΔΠΑ ζην 

πξφγξακκα JESSICA ζηελ Διιάδα δηαρεηξίδεηαη ηα 75, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 

πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ηε πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ θαη Γπηηθήο Διιάδνο θαη ην 

πξφγξακκα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. 

  Θα πξνζπαζήζνπκε λα εζηηάζνπκε ζην πξφγξακκα ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ, ζήκεξα θαη ζα ήζεια λα πσ φηη πξνζβιέπνπκε ζηε ζπλεξγαζία 

φισλ ζαο δηφηη αληηιακβάλνκαη φηη ζην αθξναηήξην ππάξρνπλ εθπξφζσπνη 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ηηο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη ην 

πξφγξακκα απηφ θαη  απφ Γήκνπο θαη απφ άιινπο θνξείο, ψζηε λα 
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κπνξέζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ζσζηά project ηα νπνία ζα απνξξνθήζνπλ 

ηα ρξήκαηα κέζα ζην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν έρεη ηεζεί ζαλ 

πξνζεζκία θαη απηφ είλαη ην ηέινο ηνπ 2015 θαη ειπίδνπκε φηη εάλ 

θαηαθέξνπκε λα ην πάκε γξήγνξα ην Τπνπξγείν θαη νη Πεξηθέξεηεο ζα έρνπλ 

ηελ επραξίζηεζε λα ην εληζρχζνπλ θαη νηθνλνκηθά κε λέα θεθάιαηα. 

  Αλ ζέιεηε ν θ. Καιαληδήο λα ζαο παξνπζηάζεη ηα βαζηθά ζεκεία 

ηνπ JESSICA θαη κεηά είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νηηδήπνηε ζέιεηε. 

Υ. ΚΑΛΑΝΣΕΖ: Καιεζπέξα ζαο. Ζ Κνηλνηηθή πξσηνβνπιία JESSICA είλαη 

έλα λέν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν πνπ ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, κε ηελ ινγηθή 

απηή επνκέλσο πνιχ πηζαλφλ λα κελ είλαη εμνηθεησκέλε ζηνλ ίδην βαζκφ φινη 

νη παξεπξηζθφκελνη κε ην ηη αθνξά ε πξσηνβνπιία θαη ηη εληζρχεη ε 

πξσηνβνπιία JESSICA, άξα ζηε ζεκεξηλή καο παξνπζίαζε, έρνπκε 

πξνβιέςεη δπν αξρηθά θεθάιαηα ζηα νπνία ζην κελ πξψην ζα πνχκε πνηα 

είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξσηνβνπιίαο JESSICA. 

  ηε ζπλέρεηα ζ‟ αλαθεξζνχκε πψο έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα 

εθαξκνζηεί ζηελ Διιάδα ε πξσηνβνπιία JESSICA θαη ηη ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κέρξη ζήκεξα. 

  ηε ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε ζην θπξίσο κέξνο ηεο παξνπζίαζεο 

πνπ αθνξά ηα Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο JESSICA ηα νπνία έρεη αλαιάβεη λα 

δηαρεηξηζηεί ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο θαη ζα επηθεληξσζνχκε βέβαηα 

θπξίσο ζην Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Πεξηβάιινλ θαη αεηθφξνο αλάπηπμε» ην νπνίν καο αθνξά θαη ζα 

παξνπζηάζνπκε θάπνηα βαζηθά  ζεκεία ηεο πξφζθιεζεο ηελ νπνία απηή ηε 

ζηηγκή εηνηκάδεη ε Δζληθή Σξάπεδα, πξνθεηκέλνπ αθνχ εγθξηζεί απφ ην 

Δπελδπηηθή πκβνχιην ηνπ Σακείνπ Υαξηνθπιαθίνπ JESSICA λα δεκνζηεπζεί 

θαη επνκέλσο λ‟ αξρίζεη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε. 

  Ξεθηλψληαο ινηπφλ πάκε λα δνχκε ηη είλαη ε πξσηνβνπιία 

JESSICA.  

  JESSICA θαηαξράο είλαη ην αγγιηθφ αθξσλχκην ηεο θξάζεο 

Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas θαη είλαη κηα 

πξσηνβνπιία ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. 
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  Ζ πξσηνβνπιία JESSICA δίλεη ζηα θξάηε – κέιε ηε δπλαηφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πφξνπο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ κε ηελ κνξθή φκσο 

επηζηξεπηέσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζε έξγα πνπ πξνάγνπλ βηψζηκε αζηηθή 

αλάπηπμε. 

  Γειαδή ε πξσηνβνπιία JESSICA δελ είλαη  κηα λέα πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηελ νπνία αμηνπνηεί είλαη νη πφξνη 

ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ.  

  Απιψο είλαη έλα εηδηθφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν πνπ αμηνπνηεί 

ηνπο πφξνπο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν, φπσο ζα 

δνχκε ζηε ζπλέρεηα. 

  ‟ απηφ ην δηάγξακκα καο βνεζάεη λα δνχκε πνηα είλαη ε 

δηαδξνκή ησλ πφξσλ ζηελ πξσηνβνπιία JESSICA. Αξρίδνληαο απφ ην πάλσ 

κέξνο ηνπ ζρήκαηνο βιέπνπκε φηη νη πφξνη δηνρεηεχνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή κέζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ζηα θξάηε – κέιε ή ζηηο 

πεξηθέξεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ πξνγξακκάησλ 

ηνπ θάζε θξάηνπο – κέινπο. 

  ηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ δπν ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο. Οη πφξνη 

ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ είηε ζα δηνρεηεπζνχλ ζε έλα ηακείν ζπκκεηνρψλ, 

είηε απεπζείαο απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζα κεηαβηβαζηνχλ ζηα Σακεία 

Αζηηθήο Αλάπηπμεο πνπ φπσο ζα δνχκε είλαη ν ππξήλαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

πξσηνβνπιίαο JESSICA. 

  ε θάζε πεξίπησζε ινηπφλ ηα ρξήκαηα θζάλνπλ ζηα Σακεία 

Αζηηθήο Αλάπηπμεο, ηα ρξήκαηα ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ, είηε θαηεπζείαλ 

απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, ή κέζσ ελφο ηακείνπ ζπκκεηνρψλ θαη πνηα ηα 

Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο απηά ηα ρξήκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ, λα επελδχζνπλ κε ηελ κνξθή ζπκκεηνρήο 

ζε κεηνρηθφ θεθάιαην ρνξήγεζεο δαλείσλ ή εγγπήζεσλ, ζε έξγα αζηηθήο 

αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε νινθιεξσκέλα ζρέδηα βηψζηκεο αζηηθήο 

αλάπηπμεο πεξηνρψλ. 

  Δπίζεο βιέπνπκε εδψ ζ‟ απηφ ην ζρήκα φηη εθηφο απφ ηνπο 

πφξνπο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ζηα έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα 

επηιεγνχλ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο, είλαη 

δπλαηφλ λα δηνρεηεπζνχλ πξφζζεηνη πφξνη απφ ηελ ιεγφκελε κφριεπζε. 
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Πφξνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη, είηε απφ δάλεηα εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ, είηε απφ ζπκκεηνρέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

  Καη βέβαηα βιέπεηε φηη ππάξρεη απηφ πνπ είπαηε, νη εληζρχζεηο 

απηέο είλαη επηζηξεπηέο ππάξρεη αλαθχθισζε ησλ πφξσλ, ηα έξγα απηά 

πξέπεη λα έρνπλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα, επνκέλσο θαηά ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπο, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζα έρνπλ έζνδα θαη 

κέξνο ησλ εζφδσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνπιεξσκή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηελ νπνίαλ έιαβαλ απφ ην ηακείν αζηηθήο αλάπηπμεο. 

  Απηή ινηπφλ είλαη ε ινγηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξσηνβνπιίαο 

JESSICA θαη ησλ Σακείσλ Αζηηθήο Αλάπηπμεο. Άξα ηα Σακεία Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ην θαλνληζκφ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ είλαη 

Σακεία πνπ επελδχνπλ ζε ζπκπξάμεηο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ή ζε 

άιια έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε νινθιεξσκέλα ζρέδηα βηψζηκεο αζηηθήο 

αλάπηπμεο. 

  Σα Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηα δηαρεηξίδνληαη ζρήκαηα 

ηξαπεδηθνχ ή ηδησηηθνχ ηνκέα θαη αμηνπνηνχλ ηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ ζε 

ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο ππνζηήξημεο θαη ηα 

Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο επηιέγνληαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αζηηθήο 

πξφζθιεζεο – εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

  πσο είπακε είλαη ν ππξήλαο ιεηηνπξγίαο ηεο πξσηνβνπιίαο 

JESSICA. Αο δνχκε ζηε ζπλέρεηα θάπνηεο ελδεηθηηθέο παξεκβάζεηο έξγσλ 

αζηηθήο αλάπηπμεο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ 

πξσηνβνπιία JESSICA. Οη δξάζεηο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο, ζχκθσλα κε ην 

Καλνληζκφ ην κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη ηα έξγα λα πεξηιακβάλνληαη ζε 

νινθιεξσκέλα ζρέδηα αζηηθήο αλάπηπμεο. 

  Οη ηνκείο πνπ ζα δνχκε είλαη ελδεηθηηθνί, δελ είλαη πεξηνξηζηηθνί. 

Θα κπνξνχζαλ επνκέλσο λα είλαη έξγα πνπ ζα αθνξνχλ αζηηθέο ππνδνκέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαθνξψλ, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ θαη ελέξγεηαο, πξνψζεζεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκίαο, γηα ηνπξηζκφ θαη άιιεο αεηθφξνπο ρξήζεο, επαλαμηνπνίεζε 

εγθαηαιειεηκκέλσλ βηνκεραληθψλ εθηάζεσλ, δεκηνπξγία ρψξσλ γξαθείσλ γηα 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πξνψζεζε νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο, κέζσ 

δεκηνπξγίαο παλεπηζηεκηαθψλ θηηξίσλ θαη άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ 
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εγθαηαζηάζεσλ. Δλίζρπζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, βειηίσζε θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ελίζρπζεο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο, θάπνηνη ελδεηθηηθνί ηνκείο έξγσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ πξσηνβνπιία JESSICA. 

  Πνηα είλαη ηα νθέιε απφ ηελ πξσηνβνπιία JESSICA. Έρνπκε 

αλαθχθισζε ησλ πφξσλ, φπσο είπακε νη εληζρχζεηο είλαη επηζηξεπηέο, άξα 

κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο νη πφξνη 

ζα επηζηξαθνχλ ζην Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο νπφηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

είηε λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, είηε λα επαλέιζνπλ ζαλ 

πφξνη ηνπ θξάηνπο – κέινπο γηα λα ηνπο αμηνπνηήζεη φπσο λνκίδεη θαιχηεξα. 

  Άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη απηφ πνπ είπακε ζρεηηθά κε ηελ 

κφριεπζε, δειαδή εθηφο απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Σακείνπ πξνζηίζεληαη θαη 

πφξνη απφ δαλεηζκφ απφ εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ή απφ ζπκκεηνρέο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, επνκέλσο απμάλνληαη νη ζπλνιηθά δηαζέζηκνη πφξνη ηνπ 

Σακείνπ Αζηηθήο Αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα επελδπζνχλ ζε έξγα. 

  Δπειημία. Πξσηνβνπιία JESSICΑ επηηξέπεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

θάησ απφ δηαθνξεηηθέο κνξθέο φπσο είλαη ζπκκεηνρή, φπσο είπακε 

ζπκκεηνρηθφ θεθάιαην δάλεηα ή εγγπήζεηο θαη πξφζζεηε ηερλνγλσζία θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα  κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

  Πάκε λα δνχκε πψο είλαη ηψξα θαη ηη έρεη γίλεη γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο πξσηνβνπιίαο JESSICA κέρξη ζηηγκήο ζηελ Διιάδα. Σνλ 7ν ηνπ 2010 

ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

Δπελδχζεσλ θαη ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνλ 9ν ηνπ 2010 εθδφζεθε ε 

ΚΤΑ γηα ηελ ζχζηαζε ηνπ Σακείνπ Υαξηνθπιαθίνπ κε ηελ επσλπκία Σακείν 

Κεθαιαίνπ JESSICA δειαδή είδακε ζε ζρέζε κε ην ζρήκα πνπ είρακε δεη 

ζηελ αξρή ε Διιάδα επέιεμε λα δεκηνπξγήζεη έλα Σακείν πκκεηνρψλ ηνπ 

νπνίνπ ηε δηαρείξηζε αλέζεζε ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. 

  ηε ζπλέρεηα ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2011, δεκνζίεπζε κηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηα Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο. Ζ πξνζεζκία έιεμε 

ηνλ 5ν ηνπ 2011 θαη ην θαινθαίξη ηνπ 2011 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαη ζηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο αξρέο ηνπ 
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ηξέρνληνο, ππνγξάθεθαλ νη επηρεηξεζηαθέο ζπκθσλίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ κε ηηο επηιεγείζεο ηξάπεδεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα 

Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο θαη επνκέλσο απηή ηε πεξίνδν είλαη ην πξψην 

δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ Σακείσλ Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηα νπνία έρνπλ κηα 

πξνζεζκία κέρξη 30.6.2015 λα επελδχζνπλ ηα ρξήκαηα ηα νπνία ζα ηνπο 

κεηαβηβαζηνχλ ζε έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο. 

  Αο δνχκε πνηα είλαη ηα Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα. 

Καηαξράο έρνπκε 12 Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηα νπνία έρνπλ πεξηθεξεηαθή 

δηάζηαζε. Αθνξνχλ δειαδή 12 απφ ηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Γελ έρεη 

ζπλεηζθέξεη ρξήκαηα γηα δεκηνπξγία Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο κφλν ε 

πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ. Δπνκέλσο έρνπλ αληιεζεί νη πφξνη ζπλνιηθά 248 

εθαηνκκπξίσλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο απφ ηα 

Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη έρνπλ εθρσξεζεί ζηα Σακεία 

Αζηηθήο Αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ έξγα Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο. 

  Απηά είλαη ηα 12 Πεξηθεξεηαθά Σακεία θαη ππάξρεη κφλν έλα 

Σνκεαθφ. ηελ επφκελε δηαθάλεηα θαίλνληαη νη ηξάπεδεο νη νπνίεο έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ δηαρείξηζε ησλ 12 Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αζηηθήο Αλάπηπμεο. 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη αλαιάβεη ηηο πεξηθέξεηεο Ηνλίσλ Νήζσλ, 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη Αηηηθήο. Δθηφο ινηπφλ ησλ 12 απηψλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Σακείσλ ππάξρεη θαη έλα Σακείν ην νπνίν είλαη Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

ηνκεαθνχ ραξαθηήξα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε». 

  ‟ απηφ δελ είλαη επηιέμηκεο φιεο νη πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο 

επεηδή ρξεκαηνδνηείηαη θαη απηφ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο. Δίλαη επηιέμηκεο κφλν νη 8 πεξηθέξεηεο ζχγθιεζεο. Γειαδή 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Ηφληα, Γπηηθή Διιάδα, 

Πεινπφλλεζνο, Βφξεην Αηγαίν θαη Κξήηε. 

  Οη πφξνη έρνπλ αληιεζεί απφ ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ θαη επνκέλσο ππάξρεη ε ππνρξέσζε , απηή νπζηαζηηθά είλαη ε 

δηαθνξά ηνπ Σνκεαθνχ Σακείνπ Αζηηθήο Αλάπηπμεο απφ ηα Πεξηθεξεηαθά, 

ππάξρεη ινηπφλ ε ππνρξέσζε ηα έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο λα ζπκβάινπλ 

ζηνπο ζηφρνπο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 6 θαη ζπγθεθξηκέλα λα ζπκβάινπλ 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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  Δδψ ζα ππάξρεη κηα θαηεγνξία ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ νη νπνίεο 

ζα είλαη επηιέμηκεο. Θα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, έξγα ηα νπνία εθηηκάκε φηη κε ηελ νινθιήξσζε 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα είλαη επηιέμηκα, ζα είλαη έξγα πνπ αθνξνχλ 

βηνθιηκαηηθέο αζηηθέο αλαπιάζεηο αλνηρηψλ ρψξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηεο 

ρξήζεηο πνπ ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ απηά ηα έξγα αληαπνδνηηθά. 

  Υξήζεηο πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε αλαςπρή, αζινπαηδηέο θαη 

ελδερφκελεο ηνπξηζηηθέο ή πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μηα άιιε θαηεγνξία 

παξεκβάζεσλ ελδερφκελα λα είλαη παξεκβάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο απφδνζεο θηηξίσλ ή εγθαηαζηάζεσλ ή δεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ θαη επίζεο κηα άιιε ελδεηθηηθή θαηεγνξία πξάμεσλ ζα κπνξνχζε λα 

είλαη έξγα πνπ αθνξνχλ έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ηεο θπθινθνξίαο ζηα θέληξα 

πφιεσλ κε ηε δεκηνπξγία ελδερφκελα ζηαζκψλ ζηάζκεπζεο ζηηο εηζφδνπο 

ησλ πφιεσλ. 

  Πάκε λα δνχκε ηψξα πνηνη είλαη νη πφξνη θαη νη κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Σακείσλ Αζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηνπ Σακείνπ Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Τπάξρνπλ φπσο είπακε δπν πεγέο ησλ πφξσλ. Ζ 

βαζηθή πεγή είλαη νη πφξνη νη νπνίνη έρνπλ δνζεί απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία. 

Απηνί ζα ζπλεηζθέξνπλ ζην 70% ησλ έξγσλ. Τπφ δπν δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

είλαη δπλαηφλ λα ζπλεηζθέξνπλ, είηε κε ηελ κνξθή δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, είηε 

κε ηελ κνξθή ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζα 

πινπνηήζνπλ θαη ζα αλαιάβνπλ ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

έξγσλ. Απηφ είλαη ην 70%, επνκέλσο είλαη ηα 10 εθαηνκκχξηα πνπ έρνπλ δνζεί 

απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ. 

  Τπάξρεη ππνρξέσζε λα κνριεπζεί έλα επηπιένλ πνζφ ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε έξγνπ. 

Απηφ ην πνζφ ζα κπνξεί λα πξνέιζεη απφ δπν δηαθνξεηηθέο πεγέο. Ζ κηα 

είλαη, ίδηα θεθάιαηα ηνπ θνξέα πινπνίεζεο θαη ε άιιε πεγή κπνξεί λα είλαη 

ηξαπεδηθά δάλεηα κε εκπνξηθνχο φκσο φξνπο απηή ηε θνξά. 

  Έηζη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κνριεπζεί γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ έλα 

επηπιένλ πνζφ 4,2 εθαηνκκπξίσλ επξψ κε ζπλέπεηα ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ 

ηειηθά είλαη δηαζέζηκν πξνο ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ κέζσ ηνπ Σακείνπ Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ λα θζάλεη ηα 14,2 εθαηνκκχξηα επξψ. 
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  Σψξα νη φξνη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δαλείνπ πνπ ζα δνζεί απφ ην 

Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζα είλαη επλντθφηεξνη ησλ φξσλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ 

ειεχζεξε ηξαπεδηθή αγνξά θαη ζα είλαη ηέηνηνη ψζηε λα θαζηζηνχλ ηελ 

απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απνδεθηή ππφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο. 

  Δπνκέλσο ζηελ πξφζθιεζε ζηελ νπνία ζα βγεη δελ ζα είλαη 

θαζνξηζκέλν ην επηηφθην ηνπ δαλείνπ JESSICA αιιά ζα θαζνξίδεηαη αλάινγα 

κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε έξγνπ κε ζθνπφ λα ην 

θαηαζηήζεη ειθπζηηθφ πξνο πινπνίεζε. 

  Θα πξνρσξήζνπκε, λα δνχκε ηψξα ζηε ζπλέρεηα θάπνηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξφζθιεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ε νπνία είλαη 

ζηελ ηειηθή θάζε επεμεξγαζίαο απηή ηε πεξίνδν θαη ζα ππνβιεζεί άκεζα 

πξνο έγθξηζε απφ ην Δπελδπηηθφ πκβνχιην, επνκέλσο ζα ήηαλ θαιφ φια 

απηά πνπ ζα δνχκε απφ εδψ θαη πέξα λα ηα δνχκε κ‟ απηή ηελ δηάζηαζε φηη 

ηεινχλ αθφκα ππφ έγθξηζε. 

  Πάκε λα δνχκε πνηεο είλαη νη επηιέμηκεο πεξηνρέο παξέκβαζεο. 

Πξνθαλψο είλαη νη νθηψ πεξηθέξεηεο ζχγθιηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη, αζηηθά 

θέληξα ζ‟ απηέο ηηο νθηψ πεξηθέξεηεο ζχγθιηζεο, ηα νπνία είηε έρνπλ 

πιεζπζκφ πάλσ απφ 10.000 θαηνίθνπο είηε είλαη πξσηεχνπζεο λνκψλ. 

  Γπλεηηθνί δηθαηνχρνη. Δίλαη δεκφζηνη θνξείο, Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, επηρεηξήζεηο ηνπο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

ηδησηηθνί θνξείο, ή ζρήκαηα ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ 

κπνξεί λα πξνέιζεη έλαο ηδηψηεο δειαδή κπνξεί λα πξνέιζεη απφ κηα 

δηαδηθαζία δηαγσληζηηθή πνπ ζα επηιέμεη ν δεκφζηνο θνξέαο  είηε κέζσ ΓΗΣ 

είηε κέζσ κηαο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. 

  Ζ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα 

πφξνπο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ είλαη νη γλσζηνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο 

φπσο ηνπο μέξεηε θαη ηζρχνπλ θαλνληθά θαη γηα ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη κε 

εθαηφ ηνηο εθαηφ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. Καη ε πξφζθιεζε ηελ νπνία 

ζρεδηάδνπκε λα δεκνζηεχζνπκε ζα είλαη αλνηρηή κέρξη λα εμαληιεζνχλ νη 

δηαζέζηκνη πφξνη ηνπ ηακείνπ. 

  ηε ζπλέρεηα ππάξρεη έλα ζρήκα ην νπνίν καο δείρλεη πψο ζα 

είλαη ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ, κε ην πνπ ζα 
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δεκνζηεπζεί ινηπφλ ε πξφζθιεζε νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα σο 

Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. 

  Ζ Δζληθή Σξάπεδα ζα αμηνινγήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ δέρεηαη κε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζε δπν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ζα δεη εάλ πιεξνχλ 

θάπνηα θξηηήξηα  απνθιεηζκνχ. ηε ζπλέρεηα ζα βαζκνινγήζεη ηηο πξνηάζεηο 

κε βάζε θάπνηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαη εάλ ζπγθεληξψζνπλ πάλσ απφ 

έλα βαζκφ, γίλνληαη απνδεθηέο, επνκέλσο νη πξνηάζεηο, νη θνξείο κάιινλ ησλ 

πξνηάζεσλ πηα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα σξηκάζνπλ λα εθηειέζνπλ φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ επηκέλνπλ λα σξηκάζνπλ ηα έξγα ηα νπνία έρνπλ 

πξνηείλεη. 

  Ζ Δζληθή Σξάπεδα ζα ειέγμεη, αθνχ νξίζεη γηα θάζε έξγν 

αλάινγα κε ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο σξίκαλζεο 

ζα ειέγμεη θαηφπηλ εάλ νινθιεξψζεθαλ θαη πφηε νινθιεξψζεθαλ απηέο νη 

ελέξγεηεο σξίκαλζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ή ηαπηφρξνλα νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη 

ζα ππνβάινπλ θαη ην ηειηθφ αλαιπηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξνθεηκέλνπ ε 

Δζληθή Σξάπεδα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε θαη 

ζην βαζκφ πνπ είλαη ζεηηθή ε αμηνιφγεζε απηή, λα εγθξηζεί ε ρξεκαηνδφηεζε 

θαη λα ππάξμεη ε δέζκεπζε ησλ πφξσλ. 

  Απηά είλαη ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο. Μπνξνχκε λα δνχκε θαη 

δπν ηξεηο ιεπηνκέξεηεο, πψο πεξίπνπ, ηη ζα αθνξά ε αμηνιφγεζε θάζε 

ζηαδίνπ. ην πξψην ινηπφλ ζηάδην ηα θξηηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνί 

ζσξεπηηθά έλα έξγν γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

είλαη απηά πνπ βιέπνπκε.  

  Γειαδή ην έξγν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζε έλα 

νινθιεξσκέλν ζρέδην αζηηθήο αλάπηπμεο, λα ζπκβάιεη ζην γεληθφ ζηφρν ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο έμη δειαδή ζηελ πξνζηαζία ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  Να είλαη ψξηκν ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν ηερληθήο πξνκειέηεο. 

Να έρεη ρακειφηεξε θεξδνθνξία απ‟ φηη ζπλήζσο απαηηείηαη ζηελ αγνξά, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη βηψζηκν θαη ειθπζηηθφ ρσξίο ηελ ζηήξημε απφ ηελ 

ρακειή ρξεκαηνδφηεζε ηελ επλντθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Σακείνπ Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο. Καη ζην ζρέδην ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ λα πξνβιέπεηαη ρξήζε ίδησλ 

θαη δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ζε πνζνζηφ 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
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  Δδψ είλαη θάπνηα απφ ηα θξηηήξηα ζηα νπνία ηα έξγα πνπ ζα 

πεξάζνπλ απφ ηελ πξψηε θάζε ζα βαζκνινγεζνχλ. Τπάξρνπλ νκάδεο 

θξηηεξίσλ. Ζ πξψηε αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηνπ θνξέα θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ, δειαδή πφζν θαιά είλαη ηεθκεξησκέλν ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, κε 

πφζα ίδηα θεθάιαηα ζα ζπλεηζθέξεη ζην έξγν ν θνξέαο, ε εκπεηξία ηνπ, πνηα 

είλαη ε εκπεηξία ηνπ θνξέα πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

  Κξηηήξηα ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή σξηκφηεηα.  Γηαζθάιηζε ηνπ 

αθηλήηνπ επί ηνπ νπνίνπ ζα πινπνηεζεί ε επέλδπζε, ην έξγν. Θέκαηα 

νινθιήξσζεο αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ. Δθπφλεζε κειεηψλ θαη ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, πφζν έγθαηξα δειαδή κπνξεί 

λα πινπνηεζεί εληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ην έξγν. Κίλδπλνη 

απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο ηερληθνί θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθά 

νθέιε απφ κείσζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, κείσζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθνο θαη αζηηθή βειηίσζε αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ηε ζπλέρεηα νη ελέξγεηεο σξίκαλζεο πνπ ζα πξέπεη λα 

νινθιεξσζνχλ είλαη νη εμήο: γηα κελ ηα έξγα ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ ζα 

δεκφζηα έξγα δειαδή ε πινπνίεζή ηνπο θαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο ζα γίλεη απφ 

δεκφζηνπο θνξείο ζα πξέπεη λα έρεη εθπνλεζεί ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ 

εθαξκνγήο, λα έρνπλ εηνηκαζηεί ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη λα έρεη 

εμαζθαιηζηεί ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ, γηα δε ηα 

έξγα πνπ ζα γίλεη επηινγή απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο λα πινπνηεζνχλ 

κέζσ ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή κέζσ ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ε επηινγή ηνπ ηδηψηε θαη λα 

έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη απαηηνχκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο. 

Καηά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ζα ειεγρζεί ε 

θεξεγγπφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ θνξέα, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνβιέπεηαη ηδησηηθφο θνξέαο ζα ειεγρζεί ε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο ηνπ θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα ζπλεηζθέξεη ηα πξνηεηλφκελα ηδησηηθά 

θεθάιαηα θαη βέβαηα ζα εμεηαζηεί ζε θάζε πεξίπησζε ε βησζηκφηεηα ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ αλαιπηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

ε πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε 

ρξεκαηνδφηεζεο κε ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ.  
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Οινθιεξψλνληαο λα πνχκε θαη πνηεο είλαη νη επφκελεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξσηνβνπιίαο JESSICA θαη εηδηθά γηα ην Σακείν 

Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Αλακέλνπκε φηη κέζα ζην κήλα πνπ 

ηξέρνπκε ην Μάξηην ζα εγθξηζεί απφ ην Δπελδπηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ 

Υαξηνθπιαθίνπ JESSICA ε πξφζθιεζε κε ζθνπφ λα δεκνζηεπηεί απφ ηελ 

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο ηνλ Απξίιην θαη επνκέλσο λα αξρίζεη ε 

ππνβνιή πξνηάζεσλ κε ζθνπφ φπσο είπακε ηελ απνξξφθεζε ησλ πφξσλ 

κέρξη 30/6/2015. 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα ην Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο είλαη ζηε 

δηάζεζή ζαο λα ζπδεηήζεη καδί ζαο θαη λα δψζεη νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο 

ζέιεηε ή λα ζαο βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ έξγσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ φιν απηφ 

ην δηάζηεκα θαη ελλνείηαη βέβαηα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

δεκνζηεπηεί πξφζθιεζε. αο επραξηζηψ πνιχ. 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνπο θπξίνπο ηαπξίδε θαη Καιαληδή γηα 

ηελ αλαιπηηθή απηή ελεκέξσζε φζνλ αθνξά ηελ πξσηνβνπιία JESSICA. Σα 

Σακεία έρνπλ ηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά δελ επηρνξεγνχλ αιιά δαλείδνπλ 

ρξήκαηα, ηα νπνία αλαθπθιψλνπλ ζηε ζπλέρεηα, έρνπλ φκσο θη έλα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ είλαη ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη θαλείο πξφηαζε φπσο 

είλαη έηνηκνο. Καηά ζπλέπεηα δελ έρνπλ ηηο πξνζεζκίεο πνπ βάδνπκε εκείο, 

αλνίγνπκε κηα πξφζθιεζε κέρξη ηφηε άξα ζα πξέπεη λα γίλνπλ φια ηα 

πξάγκαηα κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, νη κειέηεο νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα ινηπά.  

Καηά ζπλέπεηα είλαη κηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θη απηή, ζεκαληηθή θαηά ηε 

γλψκε κνπ γηα ηνπο ΟΣΑ θαη ζε ζρέζε κε ηα ρξήκαηα ηα νπνία δίλνπκε εκείο 

ζε απηή ηε δξάζε. 

Δάλ έρεηε εξσηήζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε απηή ηνπ JESSICA 

αιιά θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε γηα ηηο ηειεζεξκάλζεηο, ζαο αθνχκε έρεηε ηνλ 

ιφγν. 

ΟΜΗΛΖΣΖ: Αο ηα αθνχζνπλ θαη νη ινηπνί ζχλεδξνη. Γλσξίδσ φηη ε 

Αλαπηπμηαθή Κνδάλεο καδί κε ηε ΓΔΖ έθαλε έλα πείξακα θαη θαιιηέξγεζε 

θάπνπ 6.000 ζηξέκκαηα αγξηναγθηλάξα ηα νπνία ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα θαχζε 

ηαπηφρξνλα κε ην ιηγλίηε. Μείσζε ηνπο ξίπνπο, έδσζε ρξήκαηα ζηνπο αγξφηεο 

θαη ηα ινηπά.  
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  Θα ήζεια λα ην ππελζπκίζσ ζηελ θα Γήκαξρν, είλαη ην 

θαιχηεξν πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη νχησο ψζηε λα αληηθαηαζηήζεη ηελ 

εθεδξεία ηνπ πεηξειαίνπ θαη λα δψζεη ζηνλ εαπηφ ηεο άλεηα ηε δπλαηφηεηα λα 

επαλεθιεγεί. Δπραξηζηψ. 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Τπάξρεη άιιε εξψηεζε; Παξαθαιψ. 

ΟΜΗΛΖΣΡΗΑ: Γηα ην πξφγξακκα JESSICA ζα ήζεια λα ξσηήζσ γηα ηηο 

αζηηθέο αλαπιάζεηο αλνηρηψλ ρψξσλ πνπ  πξνβιέπεηαη. Μπνξείηε λα 

αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα πσο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ηδησηηθά θεθάιαηα 

ζε έλα ηέηνην ζρέδην παξαδείγκαηνο ράξηλ ζε κηα αλάπιαζε παξαιηαθνχ 

κεηψπνπ.  Πσο κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη θαλείο θαη λα πξνζειθχζεη ηδησηηθά 

θεθάιαηα; 

Υ. ΚΑΛΑΝΣΕΖ: Δπραξηζηνχκε γηα ηελ εξψηεζε. Ννκίδσ ζίγεη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ ζεκείν ζε φιε ηε θηινζνθία ηνπ JESSICA. Καη' αξρήλ ε εκπινθή 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζπλήζσο ζπλδπάδεηαη κε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηνπ 

έξγνπ, ην νπνίν απνηειεί έλα πνιχ νπζηαζηηθφ θξηηήξην επηιεμηκφηεηαο ελφο 

έξγνπ γηα ην JESSICA. Γηφηη φπσο είπε ν θ. Υαηδεπαξαδείζεο δελ είλαη 

δσξεάλ επηρνξήγεζε, είλαη επηζηξεπηέα ρξεκαηνδφηεζε. 

Θα έιεγα φηη ζην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξαηε ε αλάπιαζε ελφο 

παξαιηαθνχ κεηψπνπ θαη ε αλάπηπμή ηνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πάξα 

πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ έζνδα, φρη πνιχ κεγάια ε 

θάζε κηα απφ απηέο, αιιά κπνξνχλ ζπκπνζνχκελα φια καδί λα έρνπλ κία 

δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δίδεηαη. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ δελ μέξσ βέβαηα ζε πνην ζαιάζζην 

κέησπν αλαθέξεζηε, αιιά θαληάδνκαη αλ κηιάκε γηα πφιεηο παξαζαιάζζηεο… 

ΟΜΗΛΖΣΡΗΑ: Ζ Καιακάηα παξαδείγκαηνο ράξηλ ζην ιηκάλη ηεο Καιακάηαο κηα 

αλάπιαζε εθεί. 

Υ. ΚΑΛΑΝΣΕΖ: Πξέπεη λα νκνινγήζσ φηη έρσ πνιιά ρξφληα λα έξζσ ζηελ 

Καιακάηα θαη είλαη θξίκα, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζα αλαθεξζψ γεληθά. 

Δθεί κέζα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο θαηαθχγην ζθαθψλ, 

καξίλεο, πιαδ, ρψξνη αλαςπρήο, ρψξνη εζηηάζεσο, ρψξνη αζιήζεσο. Απηά ηα 

πξάγκαηα ελ ηηλη κέηξσ κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ηδησηηθά θεθάιαηα θαη 

ηδησηηθφ ελδηαθέξνλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα είλαη απνδνηηθά. 
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  Αλ κνπ επηηξέπεηε έρσ θαη κηα παξαηήξεζε – ζπκπιήξσζε ηεο 

εηζαγσγηθήο παξαηήξεζεο ηνπ θ. Υαηδεπαξαδείζε, γηα λα κελ δνζεί κηα 

ιάζνο εληχπσζε. Ναη κελ απηή ηε ζηηγκή φπσο έρνπκε ζθεθηεί θαη 

πξνηείλνπκε εκείο ηελ πξφζθιεζε, ε πξφζθιεζε ζα είλαη αλνηρηή απηφ κέιιεη 

ηειηθά λα απνθαζηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ θαη ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ JESSICA γηα ηελ Διιάδα, αιιά 

επεηδή ηα ρξνληθά πεξηζψξηα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα, εθ ησλ πξαγκάησλ ν 

ρξφλνο γηα λα ππνβιεζεί θαη λα εμεηαζηεί κηα πξφηαζε δελ είλαη άπεηξνο.  

Θα έιεγα φηη επεηδή εκθαλίζηεθε ζηα θξηηήξηα, αιιά έλα απφ ηα 

βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ελφο έξγνπ έλαληη άιισλ, είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα 

έρεη νινθιεξσζεί θαη λα έρεη απνξξνθήζεη ηα θεθάιαηα ηα νπνία ζα δηαηεζνχλ 

κέρξη ηηο 30/6/2015. Άξα αλ ηα έξγα απηά έρνπλ θαηά κέζν φξν έλα έσο δχν 

ρξφληα πινπνίεζεο, ζα έιεγα αλ είλαη θάπσο ζνβαξνχ κεγέζνπο έξγα πξέπεη 

λα κηιάκε ηνπιάρηζηνλ γηα δπν ρξφληα πινπνίεζεο, αληηιακβάλεζηε φηη ηα 

πξαγκαηηθά ρξνληθά πεξηζψξηα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα. 

ΟΜΗΛΖΣΡΗΑ: Γηα ην ίδην ζέκα γηα ην πξφγξακκα JESSICA. ηαλ ιέκε φηη είλαη 

επηζηξεπηέα ε ρξεκαηνδφηεζε αλαθεξφκαζηε ζην 70% πξνθαλψο. Απηφ έρεη 

έλα ρξνληθφ νξίδνληα πνπ πξέπεη λα επηζηξαθεί; Απηφ είλαη ε κία εξψηεζε. 

Καη ε δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ηα ηδησηηθά θεθάιαηα. Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα 

ππάξρεη ζπκκεηνρή ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ 

ζρεδίνπ, ή ην ζρέδην κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ε αληαπνδνηηθφηεηα ζα 

εμαζθαιηζηεί κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα; Γηα παξάδεηγκα, ην λα 

δεκνπξαηήζεηο θάπνηα θνκκάηηα ησλ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ γηα λα ηα 

εθκεηαιιεπηεί θάπνηνο ηδηψηεο, αθνχ ην πινπνηήζεη θαη κεηά. 

Υ. ΚΑΛΑΝΣΕΖ: Μάιηζηα. Καη' αξρήλ αο αξρίζνπκε απφ ηελ αξρή ηα 

εξσηήκαηα. Πξψηνλ φζνλ αθνξά ηη ζα επηζηξαθεί. Οπσζδήπνηε ζα 

επηζηξαθνχλ ηα θεθάιαηα JESSICA, δειαδή ην δάλεην ην νπνίν ζα δνζεί απφ 

θεθάιαηα JESSICA. Δπίζεο ζα επηζηξαθεί θαη ην δάλεην πνπ ζα πξνέιζεη απφ 

ηξαπεδηθά θεθάιαηα κε εκπνξηθνχο φξνπο. Καη ηξίηνλ, αλάινγα κε ηνλ θνξέα 

ν νπνίνο επελδχεη ζην έξγν, ζα επηζηξαθεί ή ζα έρεη κηα απφδνζε θαη ηδία 

ζπκκεηνρή. 

Ο ρξνληθφο νξίδνληαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ. 

Αιιά αληηιακβαλφκαζηε θαη φινη λνκίδσ ζπκθσλείηε φηη κηιάκε γηα έξγα ηα 

νπνία έρνπλ καθξφ ρξφλν απφζβεζεο δειαδή ρξεηάδεηαη έλα βάζνο ρξφλνπ 
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γηα λα κπνξέζνπλ λα επηζηξέςνπλ ηα νπνηαδήπνηε θεθάιαηα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. Άξα κηιάκε γηα θεθάιαηα ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα θαη ε 

επηζηξνθή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε βάζνο ρξφλνπ, ηεο ηάμεσο ηεο 

15εηίαο. 

Σέινο φζνλ αθνξά ηελ αληαπνδνηηθφηεηα αλ απηή ζα πξέπεη λα 

είλαη δεδνκέλε απφ ηελ αξρή ή ζα πξνθχςεη ζηελ πνξεία, ζα έιεγα φηη ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ ζα ιεθζεί πάξα πνιχ ζνβαξά ππφςε 

ε εμαζθάιηζε ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο.  

ΟΜΗΛΖΣΡΗΑ: πγλψκε λα δηεπθξηλίζσ ιίγν απηφ. Γελ κηιψ γηα ηελ 

αληαπνδνηηθφηεηα, κηιάσ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, αλ ζα 

πξέπεη εμ αξρήο δειαδή ζην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο πινπνίεζεο λα 

ζπκκεηέρεη θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ή αλ απηφ κπνξεί λα πινπνηήζεη ν ΟΣΑ ην 

έξγν θαη ελ ζπλερεία ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα λα ζπκκεηέρεη. 

Υ. ΚΑΛΑΝΣΕΖ: Δγψ ζα έιεγα φηη ε αζθαιέζηεξε πξνζέγγηζε είλαη ε απφ 

ηελ αξρή ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα. Γηφηη ε δηαδηθαζία ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα ζηελ πεξίπησζε απηή, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ 

πινπνίεζή ηνπ. 

  Παξαδείγκαηνο ράξηλ δελ ζα ζπλαηλνχζακε λα θαηαζθεπαζηεί 

έλα έξγν θαη κεηά λα ςάμνπκε λα βξνχκε θάπνηνλ πνπ ζα ην εθκεηαιιεπηεί. 

Απηφο πνπ ζα ην εθκεηαιιεπηεί αλ δελ είλαη ν ίδηνο ν θνξέαο πξέπεη λα έρεη 

βξεζεί ήδε ζην ζηάδην ηεο ηειηθήο εγθξίζεσο ηνπ έξγνπ γηα πξνθαλείο ιφγνπο 

βεβαίσο. 

ΟΜΗΛΖΣΖ: Γελ κπνξεί δειαδή έλαο ΟΣΑ ή κηα δεκνηηθή επηρείξεζε λα 

πξνζιάβεη έλα εηαίξν ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα φηαλ νη ζπκβάζεηο ζα είλαη πάλσ 

απφ ηα φξηα πνπ ζέηνπλ νη δηαηάμεηο θαη λα θαηεβάζεη έλα πξφγξακκα πνπ 

εζείο ζα αμηνινγήζηε. Πξέπεη πξψηα λα θάλεη ην δηαγσληζκφ γηα θάηη πνπ αλ 

ζα εγθξηζεί απφ εζάο λα ζπλερηζηεί. Αλ δελ θάλσ ιάζνο φπσο ην θαηάιαβα. 

Υ. ΚΑΛΑΝΣΕΖ: Οπσζδήπνηε αληηιακβαλφκαζηε γηαηί φινη δνχκε ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φηη απηφ είλαη έλα δχζθνιν ζηάδην. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά αληηιακβάλεζηε επίζεο έρνπκε θαη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα 

απνξξφθεζεο ησλ θεθαιαίσλ. Άξα ζα έιεγα φηη ηνπιάρηζηνλ ζε απηή ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, δηφηη αληηιακβάλνκαη φηη ε πξσηνβνπιία JESSICA 
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ζα ζπλερηζηεί θαη ζηηο επφκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο, εθ ησλ 

πξαγκάησλ ζα πξνζαλαηνιηζηνχκε ζε έξγα ηα νπνία έρνπλ ήδε έλα βαζκφ 

σξηκφηεηαο φζνλ αθνξά θαη ηελ ηερληθή ηνπο σξίκαλζε θαη ελδερνκέλσο θαη 

ηελ εμεχξεζε ζπλεξγάηε, εάλ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ κε ηέηνηα δνκή.  

  Δθείλν πνπ ζέισ λα πσ εγψ είλαη φηη ε πξψηε θάζε 

αμηνιφγεζεο ε νπνία ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθή γηα ην Σακείν, είλαη φκσο 

ελδεηθηηθή, ζα καξηπξήζεη έλα έξγν επηιέμηκν ή φρη θαη κεηά ζα θαιέζεη ηνλ 

θνξέα ηνπ λα ηξέμεη, αο κνπ επηηξαπεί ε έθθξαζε. Καη ν Θεφο είλαη κεγάινο, 

πνπ ιέκε. 

ΟΜΗΛΖΣΖ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

Υ. ΚΑΛΑΝΣΕΖ: Καηά ηε δηθή καο γλψκε, αιιά απηφ ππφθεηηαη ζε ηειηθή 

έγθξηζε, εκείο ζεσξνχκε φηη ην πην απνηειεζκαηηθφ είλαη φηη αθ‟ εο ζηηγκήο 

δηάθνξα έξγα ραξαθηεξηζηνχλ σο επηιέμηκα, δειαδή θξηζνχλ ζεηηθά κε ηα 

θξηηήξηα ηνπ «λαη» - «φρη» θαη εμαζθαιίζνπλ κηα ειάρηζηε βαζκνινγία ψζηε λα 

έρνπκε κηα βεβαηφηεηα φηη κηιάκε γηα έξγα ηα νπνία έρνπλ κηα νπζηαζηηθή 

παξέκβαζε ζηελ πεξηνρή θη έλα νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα εθεί πνπ 

εθαξκφδνληαη. 

  Γεχηεξνλ, φηη είλαη έξγα ηα νπνία είλαη ηερληθά ψξηκα θαη θαηά 

πάζα ζπλεηή εθηίκεζε ζα  κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο 

ηηο νπνίεο δεηάκε. Απηφ ζα καο επηηξέςεη λα πνχκε ζηνλ θνξέα φηη ην έξγν 

είλαη επηιέμηκν θαη ηψξα απηά ζεσξνχκε εκείο φηη απαηηνχληαη γηα λα θάλνπκε 

ηελ ηειηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θαη απφ εθεί θαη πέξα 

είλαη ζέκα πιένλ, ιεηηνπξγεί απηφ πνπ είπαηε φηη κε ηε ζεηξά πνπ ζα 

εκθαληζηεί θαλείο γηα ηελ ηειηθή ηνπ αμηνιφγεζε. Γηφηη ήηαλ ζαθέο φηη ε δσή 

δελ ζηακαηάεη ην 2015. ζπλερίδεηαη. 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Αλ ζέιεηε λα καο ιέηε ην φλνκα θαη ηνλ θνξέα πνπ 

πξνέξρεζηε. 

θα ΣΕΑΝΑΚΑΚΖ: Απφ ην ΚΑΠΔ. Θα ήζεια λα ξσηήζσ θαη' αξράο 

θαληάδνκαη φηη απηά πνπ αλαθέξαηε γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ ηζρχνπλ θαη γηα ην 

πξφγξακκα ηεο Αηηηθήο ην νπνίν ην ρεηξίδεηαη ε Σξάπεδα γεληθφηεξα. Δηδηθά 

ζα ήζεια λα ξσηήζσ γηα έξγα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, επεηδή γεληθά νη 

ΟΣΑ δπζθνιεχνληαη ζην λα σξηκάζνπλ θάπνηα έξγα. Τπάξρνπλ επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα απηήο ηεο σξίκαλζεο, πνπ 
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είλαη θπξίσο ην ΈΛΔΝΑ θαη κέζσ ηνπ Intelligent, απηά φκσο απαηηνχλ κηα 

δηεηία ή ηξηεηία έρνπλ έλα ηέηνην νξίδνληα.  

  Δγψ πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ αλ δπλεηηθά θάπνηνο Γήκνο ή 

νξηζκέλνη Γήκνη καδί ζε επξχηεξν επίπεδν έρνπλ έλα ζρέδην δξάζεο θαη 

έρνπλ θαη θάπνηεο κειέηεο πνπ είλαη ζε έλα ζηάδην σξηκφηεηαο θαη 

ππνβάιινπλ ζε έλα πξφγξακκα γηα λα ην σξηκάζνπλ, παξάιιεια κπνξνχλ 

λα θάλνπλ θαη ηελ πξνζπάζεηα ζην JESSICA; Γειαδή ζεσξείηε φηη ππάξρεη 

απηφο ν ρξφλνο ή πξέπεη λα είκαζηε ζε έλα ηειηθφ ζηάδην σξηκφηεηαο;  

  Δίρα θη άιιε κηα εξψηεζε φζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα, αλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο ζε κηα επέλδπζε πνπ είλαη θαζαξά ελεξγεηαθή,  ή 

εμαξηάηαη απφ ηε κειέηε ε νπνία ζα γίλεη θάζε θνξά γηα ηα εμνηθνλνκνχκελα 

ρξήκαηα απφ κηα επέλδπζε πνπ αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα. 

ΟΜΗΛΖΣΖ: ζνλ αθνξά ηελ σξηκφηεηα ησλ έξγσλ φπσο εμεγήζακε θαη 

πξνεγνπκέλσο δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ππνβιεζνχλ πξνηάζεηο θαη απφ 

έξγα ηα νπνία δελ είλαη ηειείσο ψξηκα, δειαδή κεηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπο 

κπνξνχλ ακέζσο λα πινπνηνχληαη, κε ηε ινγηθή ηνπ λα γίλεη κηα πξψηε 

αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ λα δνχκε εάλ πιεξνί ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

επηιεμηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εάλ φλησο ππάξρνπλ ηα ρξνληθά 

πεξηζψξηα νη ελέξγεηεο πνπ ππνιείπνληαη λα γίλνπλ, λα γίλνπλ κέζα ζην 

δηάζηεκα πνπ απνκέλεη. 

  Δάλ θξηζεί ζεηηθά κε απηέο ηηο δπν πξνυπνζέζεηο ηφηε παίξλεη 

κηα ζεηηθή εηζήγεζε λα πξνζπαζήζεη λα θάλεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

πινπνηήζεη φ,ηη απνκέλεη γηα λα έξζεη πηα ηειείσο έηνηκν, λα γίλεη φπσο είπακε 

ε ηειηθή αμηνιφγεζε εάλ ηα έρεη νινθιεξψζεη έγθαηξα θαη λα ππνγξαθεί ε 

ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο. 

Σψξα φζνλ αθνξά ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ησλ έξγσλ βειηίσζεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο γίλεηαη δεθηφ θαη ζαλ έζνδν ελφο έξγνπ ε κείσζε ησλ 

εμφδσλ. Δπνκέλσο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κειέηε πνπ ζα ππνβιεζεί ζα 

πξνβιέπεη έζνδα απφ κείσζε θάπνησλ δαπαλψλ πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηε 

κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο.  

Απηά ζα αμηνινγεζνχλ νη παξαδνρέο ηνπο, νη εθηηκήζεηο ηνπο ζε 

ζρέζε θαη κε ηα ρξήκαηα ηεο επέλδπζεο κε ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο ηνπ 
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δαλείνπ, ην επηηφθηφ ηνπ φια απηά ζα είλαη ζηνηρεία ηεο ηειηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο πνπ ζα γίλεη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ απφ ηνλ θνξέα θαη ζα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηνπο απφ ηελ 

Σξάπεδα. 

ΟΜΗΛΖΣΡΗΑ: Μέρξη πφηε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί φιε ε δηαδηθαζία γηα 

λα ηξέμεη έλα έξγν; Γειαδή κέζα ζε έλα ρξφλν; Γειαδή ν ρξφλνο έγθξηζεο 

πνπ ππνινγίδεηε εζείο φηη ζα ρξεηαζηεί γηα έλα έξγν λα νινθιεξσζεί ψζηε λα 

κπνξέζεη λα ρξεκαηνδνηεζεί πξαθηηθά. Καηάιαβα φηη εμαξηάηαη απφ ηελ 

σξηκφηεηα ηνπ έξγνπ, αιιά λνκίδσ φηη δελ έρνπκε πνιχ ρξφλν γη' απηφ 

ξσηάσ. 

Υ. ΚΑΛΑΝΣΕΖ: Αλ κεηξήζνπκε αλάπνδα ην ρξφλν, ζα δερηνχκε έλα ρξφλν 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Απηφ ζα πξέπεη λα ην αθαηξέζνπκε απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή πξνζεζκία. Απφ εθεί θαη κεηά απφ απφςεσο δηαδηθαζίαο ηεο 

Σξάπεδαο πνπ ελεξγεί σο Σακείν, νη ρξφλν αμηνιφγεζεο δελ είλαη κεγάινη. 

Άξα δελ ζέινπκε λα «θιέςνπκε» ρξφλν απφ ηνπο θνξείο.  

  Ζ Σξάπεδα έρεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο, έρεη νξγαλψζεη ηνλ ηξφπν 

ππνδνρήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ, άξα νη 

ρξφλνη πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα λα αμηνινγεζεί κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε θαη 

ψξηκε, είλαη νη ρξφλνη πνπ απαηηνχληαη γηα λα αμηνινγεζεί έλαο πειάηεο ηεο 

Σξάπεδαο θαη ζπλεπψο αο βάινπκε θαη θάηη παξαπάλσ, δηφηη ζα είλαη θαη ιίγν 

πην ζχλζεηα ηα έξγα απηά. Γειαδή είλαη δηάζηεκα ζα έιεγα ελφο – δχν κελψλ 

απφ πιεπξάο Σξάπεδαο. 

  Θέινπκε λα αθήζνπκε φζν πην πνιχ ρξφλν κπνξνχκε ζηνπο 

θνξείο γηα λα σξηκάζνπλ ηα έξγα. Γελ ζα είλαη πξφβιεκα δειαδή ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε θακία πεξίπησζε. Καη ε πξψηε θάζε ηεο ζα 

νινθιεξσζεί γξήγνξα. Βεβαίσο ζε απηφ ζα βνεζήζνπλ θαη ε ζπκκφξθσζε 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηα ππνδείγκαηα ππνβνιήο πξφηαζεο ηα νπνία ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφζθιεζε. Απηφ ζα καο δηεπθνιχλεη πάξα πνιχ 

αλ είλαη ζπκπιεξσκέλα αλαιπηηθά θαη ζσζηά, αιιά θαη κεηά νη δηαδηθαζίεο 

καο είλαη κάιινλ γξήγνξεο ζα έιεγα. 

θα ΜΔΛΑΝΗΣΟΤ: Δίκαη αξρηηέθησλ – πνιενδφκνο. Θα ήζεια λα ξσηήζσ ζε 

παξεκβάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηχπνπ αλαπιάζεσλ πνπ δελ έρνπλ 

άκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο, αιιά έκκεζν. Θα κπνξνχζε ε αληαπφδνζε λα γίλεη 
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κέζσ δεκνηηθψλ ηειψλ; Γειαδή λα ππνινγηζηνχλ παξάγνληεο φπσο 

παξάδεηγκα κείσζε αηπρεκάησλ, ζε δηακνξθψζεηο θφκβσλ πνπ έρνπκε 

αηπρήκαηα. Απηνί είλαη παξάγνληεο επηιέμηκνη ή πξέπεη λα έρνπκε κφλν ζε 

νηθνλνκηθά, δειαδή ζε επξψ απνηίκεζε; 

Υ. ΚΑΛΑΝΣΕΖ: Ννκίδσ φηη γηα ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο ππάξρνπλ θαη 

πνιιά άιια πξνγξάκκαηα απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα αληιεζνχλ πφξνη. Σν 

JESSICA αθξηβψο ε έκθαζή ηνπ είλαη ζηε δεκηνπξγία δξάζεσλ νη νπνίεο είλαη 

αληαπνδνηηθέο απφ κφλεο ηνπο απφ ηε θχζε ηνπο, κπνξνχλ λα 

ελζσκαηψζνπλ δειαδή νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Μ. ΝΗΝΟΛΑΚΖ: Δίκαη ειεθηξνρεκηθφο. Θα ήζεια λα απαληήζσ ζηελ 

εξψηεζε ηελ νπνία έθαλε ν θχξηνο πνιχ εχζηνρα φηη λαη, ππάξρεη πξφβιεκα 

σο πξνο ηε δηαδηθαζία θαη ζε εζάο ζα ήζεια λα θάλσ ηελ εμήο εξψηεζε: 

εθφζνλ έλα έξγν είλαη επεμεξγαζία απνβιήησλ θαη ιπκάησλ θαη κε 

παξάιιειε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ, είλαη επηιέμηκν. Γηφηη είλαη αληαπνδνηηθφ. 

Δάλ απηφ γίλεηαη κε έλα θαηλνηφκν ηξφπν κπνξνχκε λα πάκε ζηηο απ' επζείαο 

αλαζέζεηο, νπφηε λα κελ ππάξρεη θαη θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ην ρξφλν 

απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ.  

  Απηφ αλ είλαη ην ΔΠΠΔΡΑΑ θ. Υαηδεπαξαδείζε είλαη απνδεθηφ 

απφ εζάο ε απ' επζείαο αλάζεζε ελφο έξγνπ, εάλ θαη εθφζνλ απηφ έρεη φιεο 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ ρξφλνπ βέβαηα. 

Υ. ΚΑΛΑΝΣΕΖ: Καη' αξρήλ ζέινπκε λα είκαζηε πνιχ μεθάζαξνη ζην ζέκα φηη 

ν ηξφπνο επηινγήο ηνπ ηδηψηε εθφζνλ πξνβιέπεηαη λα ππάξμεη ηδηψηεο, δελ 

είλαη θάηη ην νπνίν αληηκεησπίδνπκε εκείο ζαλ Σακείν. Αιιά λνκίδσ απηφ είλαη 

ζέκα ην νπνίν ζα ην αληηκεησπίζεη θαη ζα ην ιχζεη φπσο πξέπεη ν θνξέαο 

ηνπ. Δκείο απιψο δηαηππψζακε ηε γεληθή αξρή φηη επεηδή ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε είκαζηε  ππεχζπλνη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπ, ζα ζέινπκε λα ηθαλνπνηεζνχκε φηη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν έγηλε ε επηινγή ηνπ φπνηνπ ηδηψηε, δελ ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 

ζην έξγν κειινληηθψο. 

Μ. ΝΗΝΟΛΑΚΖ: Μάιηζηα. Καη κία άιιε εξψηεζε αλ κνπ επηηξέπεηε, ππάξρεη 

θάπνην αλψηεξν φξην αλά έξγν ην νπνίν κπνξεί λα εληαρζεί ζε έλα 

πξφγξακκα JESSICA; 
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Υ. ΚΑΛΑΝΣΕΖ: Γηα ην πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο αλάπηπμε» είλαη 

ην 35% ηνπ δηαηηζέκελνπ πνζνχ, δειαδή θεθάιαηα JESSICA κέρξη 3,5 εθ. αλά 

έξγν. 

Μ. ΝΗΝΟΛΑΚΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. 

Α. ΥΑΣΕΖΠΑΡΑΓΔΗΖ: Γηα ην ζέκα ηεο απ' επζείαο αλάζεζεο ππάξρνπλ 

θαλφλεο, δειαδή ππάξρνπλ λφκνη νη νπνίνη θαζνξίδνπλ αλάινγα πνηνο είλαη ν 

θνξέαο, απφ πνχ ρξεκαηνδνηείηαη ην έξγν θαη ηα ινηπά. Καηά ζπλέπεηα απηφ 

πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα εθαξκνζηνχλ απηνί νη θαλφλεο.  

Μ. ΝΗΝΟΛΑΚΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΟΜΗΛΖΣΖ: Δπί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Απφ ηηο 7 Μαξηίνπ θαη κεηά 

απαγνξεχνληαη νξηζηηθά νη απ' επζείαο αλαζέζεηο. Πξέπεη λα θάλεηο 

νπσζδήπνηε πξφρεηξν δηαγσληζκφ. 

Α. ΥΑΣΕΖΠΑΡΑΓΔΗΖ: ηελ ηερληθή βνήζεηα επηηξέπνληαη κέρξη 15.000 

δειαδή ππάξρνπλ δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο. 

ΟΜΗΛΖΣΖ: Μνπ επηηξέπεηε λα απαληήζσ ζηνλ θχξην; Βάζεη ηεο 

Δπξσπατθήο ληηξεθηίβαο 18/2004 ζην άξζξν 31 1β θαη έηζη φπσο έρεη γίλεη θαη 

ζηελ ηειεπηαία ειιεληθή λνκνζεζία ζην άξζξν 28 παξ. 3β εάλ ππάξρεη 

δίπισκα επξεζηηερλίαο απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα, λαη, κπνξεί λα γίλεη απ' 

επζείαο αλάζεζε.  

Ν. ΑΦΑΡΗΓΖ: Απφ ΓΔΖΑ εξξψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ JESSICA. 

Αλαθεξζήθαηε ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο ζχγθιηζεο θπζηθά ππάξρνπλ θαη νη άιιεο 

Πεξηθέξεηεο παξάδεηγκα εκείο είκαζηε ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ζεσξψ φηη θαη εθεί –βέβαηα δελ είλαη ε Δζληθή Σξάπεδα αλ δελ 

θάλσ ιάζνο πξέπεη λα είλαη ε Πεηξαηψο ζην αληίζηνηρν θνκκάηη- κπνξεί λα 

θηλήζεη ηέηνηεο δηαδηθαζίεο.  

  Απιψο ξσηάσ θάηη ζπγθεθξηκέλν. Δίκαζηε σο θνξέαο δεκνηηθή 

επηρείξεζε, έρνπκε λα θάλνπκε έλα έξγν αλάπιαζεο ελφο θηεξίνπ, πξψελ 

νξθαλνηξνθείνπ ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θηήξην ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο, αιιά θη άιισλ δξάζεσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε κηα 

εηνηκφηεηα, ήδε έρνπκε θάλεη ηηο κειέηεο, έρνπκε βγάιεη ην έξγν ζα δηαδηθαζία 

ζε δηαγσληζκφ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κπνχκε θαη ζην JESSICA; 
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ΟΜΗΛΖΣΖ: Υξεκαηνδνηείηαη; Πνηα είλαη ε εξψηεζή ζαο; Δίλαη εληαγκέλν ζε 

θάπνην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα;  

Ν. ΑΦΑΡΗΓΖ: ρη είλαη κε ίδηα θεθάιαηα θαη κε δαλεηζκφ. Απιψο κηα θαη 

γίλεηαη  κηα αλάπιαζε ελφο πξψελ θηεξίνπ ηνπ νξθαλνηξνθείνπ εξξψλ, είλαη 

3.500 η.κ., ζα αλαβαζκηζηεί θαη ζην ζχλνιφ ηεο ε πεξηνρή γχξσ θαη θαη‟ 

νπζίαλ ζα γίλνπλ θη άιιεο δξάζεηο εθεί, πέξα απφ ην θηήξην. Σν ζέκα είλαη κηα 

θαη κηιήζαηε θάπνηα ζηηγκή ζηελ εηζήγεζε πνπ θάλαηε, αλαθεξζήθαηε θαη γηα 

θηεξηαθέο ππνδνκέο. Άξα εάλ κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία κηα θαη έρνπκε 

σξηκφηεηα κειεηψλ, έρνπκε εηνηκφηεηα, ήδε πξνθεξχμακε ην έξγν, εάλ 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπκε θαη θάθειν γηα λα ρξεκαηνδνηεζνχκε 

θαη απφ ην JESSICA. Απηφ είλαη ην εξψηεκα. 

ΟΜΗΛΖΣΖ: Απηφ πξνθαλψο είλαη αξκνδηφηεηα ηεο αληίζηνηρεο Σξάπεδαο 

πνπ έρεη αλαιάβεη ην Σακείν αζηηθήο αλάπηπμεο. Έηζη φπσο καο είπαηε 

ρνλδξηθά ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαίλεηαη λα εληάζζεηαη κέζα ζηηο δξάζεηο 

αλάπηπμεο ηνπ JESSICA, βέβαηα δελ μέξσ θαηά πφζν νη ρξήζεηο πνπ 

πξνβιέπεηε εμαζθαιίδνπλ ηελ αληαπνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπ 

δαλείνπ, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ιεθζεί. Απηφ βέβαηα ζα πξέπεη λα ην 

δείηε πην αλαιπηηθά θη εζείο κέζα απφ κηα ηερλννηθνλνκηθή κειέηε. 

  ε θάζε πεξίπησζε βέβαηα λα πνχκε φηη ππάξρεη θαη ν γεληθφο 

θαλφλαο πνπ πξέπεη λα ηζρχεη γηα φια ηα έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ 

ην JESSICA, λα πεξηιακβάλνληαη ζε έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην αζηηθήο 

αλάπηπμεο, δειαδή ζα πξέπεη ζε θάπνην ζρέδην πνπ ηζρχεη γηα ηελ πφιε ησλ 

εξξψλ, πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο απφ ην Γήκν 

παξαδείγκαηνο ράξηλ λα πεξηιακβάλεηαη φηη κέζα ζηηο πξνζέζεηο ηνπ γηα 

γεληθή αζηηθή αλάδεημε ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλνληαη ηξεηο, ηέζζεξηο, πέληε, 

έμη ζπλεθηηθέο δξάζεηο κία απφ ηηο νπνίεο είλαη θαη ην έξγν πνπ ελδηαθέξεζηε 

λα ρξεκαηνδνηήζεηε. 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Αλ δελ ππάξρεη άιιε εξψηεζε, ε θα Αλησλέιινπ πνπ είλαη 

Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Μνλάδαο Β' ζέιεη λα πεη θάηη πξνο ηνπο Γεκάξρνπο. Βέβαηα νη πεξηζζφηεξνη 

Γήκαξρνη έρνπλ θχγεη, αιιά ζηειέρε ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Γήκσλ κπνξνχλ λα 

κεηαθέξνπλ απηά πνπ ζα πεη ε θα Αλησλέιινπ. 
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θα ΑΝΣΩΝΔΛΛΟΤ: Δγψ ζέισ λα πσ ην εμήο: είκαη Πξντζηακέλε ζε κηα 

Μνλάδα πνπ παξαθνινπζεί ην πξφγξακκα. ηαλ ιέσ «παξαθνινπζεί ην 

πξφγξακκα» ζεκαίλεη φηη είκαζηε δίπια κε ηνπο δηθαηνχρνπο θαη είκαζηε έλα 

κέξνο απηψλ πνπ ην πινπνηνχλ.  

  Γη' απηφ πνιιέο θνξέο ζα καο έρεηε αθνχζεη, εκέλα ζα κε μέξεηε 

κάιινλ νη πεξηζζφηεξνη θάζε ηφζν πνπ ζαο παίξλνπκε ηειέθσλν θαη ζαο 

πηέδνπκε λα πξνσζήζεηε ην πξφγξακκα, αλ έρεη αλαηεζεί ή αλ δελ έρεη 

αλαηεζεί, αλ έρεη πιεξσζεί ή αλ δελ έρεη πιεξσζεί θαη πάξα πνιιέο θνξέο 

κπνξεί λα γηλφκαζηε θαη θνξηηθνί γη' απηφ. Γηαηί είκαζηε ζπλερψο απφ πίζσ, 

δειαδή θάπνπ θαίλεηαη φηη είκαζηε εκείο πεξηζζφηεξν απφ ηηο δηθέο ζαο 

Τπεξεζίεο. 

Δίκαζηε θνξηηθνί. κσο εκείο πξέπεη λα μέξεηε φηη είκαζηε 

θάπνπ ζηε κέζε. Απφ θάησ είζηε εζείο πνπ καο δίλεηε φ,ηη ζηνηρεία 

ρξεηαδφκαζηε, καο δίλεηε ηελ πιεξνθνξία θαη φια απηά θαη εκείο κε ηε ζεηξά 

καο ηα δίλνπκε ζε θάπνηνπο άιινπο πνπ είλαη πάλσ απφ εκάο. 

Κάζε ηξεηο θαη ιίγν πξέπεη λα μέξεηε φηη έρνπκε ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο πνπ καο ιέεη ηη έγηλε, θάζε ηξεηο θαη ιίγν έρνπκε ηελ Κνηλφηεηα 

πνπ καο ιέεη ηη έγηλε θαη εκείο θάζε θνξά ξσηάκε ηηο Τπεξεζίεο εζάο, ή εζάο 

θαη ζαο ιέκε ηη έγηλε πάιη γηα λα κπνξνχκε λα ην κεηαθέξνπκε παξαπάλσ. 

Μέρξη ηψξα ζαο παίξλακε ζε εβδνκαδηαία βάζε πνπ ιέεη ν 

ιφγνο. Σψξα ζα ζαο παίξλνπκε ζρεδφλ θάζε κέξα θαη φζν πξνρσξάεη ν 

ρξφλνο, ζα ζαο παίξλνπκε θαη πην ζπρλά. Μπνξεί θαη πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ηελ εκέξα! Γηαηί αιιάδεη θαη ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο, ζέινπλ ηψξα 

εθηηκήζεηο θάζε κήλα. Κάζε κήλα ζα καο ειέγρνπλ λα δνπλ αλ νη εθηηκήζεηο 

πνπ δψζακε ηθαλνπνηήζεθαλ, ή θηάζακε ζηα πνζά πνπ είπακε, δειαδή φζν 

πάκε πξνο ην ηέινο ζα γίλεηαη αθφκε πην πηεζηηθφ απηφ ην πξάγκα. 

Θέισ λα πσ ην εμήο: εηδηθά ην ΔΠΠΔΡΑΑ ην δηθφ καο 

πξφγξακκα επεηδή μεθίλεζε θαη ιίγν αξγφηεξα απφ φια ηα άιια 

πξνγξάκκαηα, πξέπεη λα ηξέμεη πεξηζζφηεξν. ζνη έρεηε έξγα δηθά καο ζα 

πξέπεη λα δψζεηε πξνηεξαηφηεηα ζε απηά ηα έξγα.  

Γελ εμεηάδεη θαλέλαο, δελ καο ξψηεζε πνηέ θαλέλαο απφ απηνχο 

πνπ βξίζθνληαη απφ πάλσ γηαηί θαζπζηέξεζε έλα έξγν. Δκείο κπνξεί λα ιέκε 

«θαζπζηέξεζε επεηδή ππήξμαλ ελζηάζεηο, θαζπζηέξεζε επεηδή ….» δελ ηνπο 
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αθνξά. Δθείλνη μέξνπλ φηη ε εθηίκεζε πνπ δψζακε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα δελ 

επαιεζεχηεθε. Καη είλαη πνιχ θαθφ πξάγκα λα κελ επαιεζεχνληαη νη 

εθηηκήζεηο καο.  

Δγψ κπνξψ λα ζαο πσ ην εμήο: θακηά θνξά δεηάκε δηθέο ζαο 

πξνβιέςεηο, εκείο δίλνπκε ζρεδφλ ηα κηζά απφ φ,ηη καο ιέηε εζείο, πάεη ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο ιέεη ηα κηζά απφ φ,ηη ιέσ εγψ θαη ηειηθά νχηε θη εθείλν 

επαιεζεχεηαη! Αιήζεηα ζαο ην ιέσ. 

Κάζε θνξά βξηζθφκαζηε ζε πάξα πνιχ δχζθνιε ζέζε γηα λα 

δηθαηνινγνχκε πξάγκαηα. Γη' απηφ ζα ζαο παξαθαινχζα θαη απφ ηνχην εδψ ην 

βήκα εζείο λα ην πείηε θαη ζηνπο άιινπο Γεκάξρνπο λα κεηαθέξεηε φηη ηψξα 

θαη κέρξη λα ηειεηψζνπκε ην πξφγξακκα φζνη έρνπκε εληαρζεί λα ηα δνχκε θαη 

ιίγν πην απφ θνληά απηά ηα έξγα. Δπραξηζηψ. 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Αλησλέιινπ, κεηαθέξεη ην δηθφ ηεο 

άγρνο ην νπνίν ηεο κεηαθέξνπκε εκείο θαη καο ην κεηαθέξνπλ άιινη θαη ηα 

ινηπά. Δίλαη έλαο αγψλαο αληνρήο αιιά φρη κφλν αληνρήο, είλαη θαη ηαρχηεηαο, 

νπφηε πξέπεη λα ηνλ ηξέμνπκε φινη καδί αλ ζέινπκε λα πινπνηήζνπκε απηφ ην 

πξφγξακκα θαη εζείο λα πινπνηήζεηε ηα έξγα ζαο ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ζηε ζπλέρεηα θαη εκείο λα πνχκε φηη ηα ρξήκαηα απηά 

δφζεθαλ θαη έγηλαλ έξγα, ηα νπνία δελ είλαη εκηηειή νχηε πξνβιεκαηηθά θαη ηα 

ινηπά. 

  Θέισ λα ζαο επραξηζηήζσ φινπο πνπ ήξζαηε ζήκεξα. Πηζηεχσ 

φηη ήηαλ ρξήζηκε απηή ε ζπλάληεζε, αληαιιάμακε απφςεηο – εκπεηξίεο, 

παξνπζηάζηεθαλ έξγα, πηζηεχσ φηη θάηη θεξδίζακε αθνχγνληαο ην Γήκν ηάδε 

ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ ή ηνλ άιιν Γήκν θαη ηα ινηπά, 

δεκηνπξγήζεθε κηα αξρηθή πξψηε δηθηχσζε ησλ Γήκσλ φζνλ αθνξά ηα έξγα 

απηά ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.  

  Μπνξείηε κέζα απφ ηνπο θαηαιφγνπο πνπ έρνπκε εκείο θαη ηνπο 

έρνπκε αλαξηεκέλνπο θαη ζην site λα βιέπεηε νκνεηδή έξγα άιισλ Γήκσλ αλ 

ζέιεηε λα αληαιιάζζεηε πάιη απφςεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε θάπνην 

πξφβιεκα λα ζπκβνπιεπηείηε. Δκείο είκαζηε πάληα ζηε δηάζεζή ζαο, νη 

ρεηξηζηέο νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ηα έξγα είλαη πάληα δηαζέζηκνη θαη 

νηηδήπνηε ρξεηαζηείηε κπνξείηε λα απεπζπλζείηε θαη ζε εκέλα, εγψ βέβαηα έρσ 
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ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φηη έρνπλ νη ρεηξηζηέο, δελ κπνξψ λα απαληήζσ 

άκεζα. 

  Σα έξγα πνπ απηή ηε ζηηγκή ρξεκαηνδνηεί ην ΔΠΠΔΡΑΑ ηε 

Γεπηέξα ήηαλ 725 αληηιακβάλεζηε φηη 725 έξγα κε πνιιά ππνέξγα θαηά κέζν 

φξν 4, ην θαζέλα έρεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία εμέιημε, είλαη αδχλαην λα κπνξεί 

θαλείο λα ηα παξαθνινπζήζεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αιιά φ,ηη ρξεηαζηείηε 

ηειεθσλήζηε θαη ζα έρεηε θάπνηα πιεξνθνξία ζε φζν ην δπλαηφ ζπληνκφηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  

  Θέισ λα ζαο επραξηζηήζσ θαη πάιη θαη λα επρεζψ θαιή δχλακε 

ζην έξγν ζαο. Δπραξηζηνχκε πνιχ. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 


